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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00826
Поделение: ________
Изходящ номер: Д-1159 от дата 30/06/2014
Коментар на възложителя:
Подписано с електронен подпис

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия
"Св.Наум"ЕАД
Адрес
ул."Д-р Любен Русев" №1

Град Пощенски код Страна
София 1113 РБългария
Място/места за контакт Телефон
София, ул."Д-р Любен Русеув"№1 02 9702104

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Георги Пукнев
E-mail Факс
svnaum2@gmail.com 02 8709309
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.svnaum.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svnaum.com/other.php?id=6

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Доставка на работно облекло, обувки и предпазни средства за
служителите на МБАЛНП"Св.Наум"ЕАД, съгласно техническа
спецификация, неразделна част от документацията

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 18110000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно количествена сметка към документацията
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000   Валута: BGN
Място на извършване
гр.София, ул."Д-р Любен Русев" №1 код NUTS:  

BG411
Изисквания за изпълнение на поръчката
ОФЕРТАТА НА УЧАСТНИКЪТ ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА
ВСИЧКИ ЕЛЕМЕНТИ В ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ.
Документи изискуеми от Възложителя:
Съдържание на офертата
Плик № 1 – „Документи за подбор”, както следва:
ЕИК или удостоверение за актуално състояние – заверено
копие;Административни сведения – оригинал, по образец;
Информация за общия оборот и оборота от сходни дейности през
последните три години (2011, 2012 г. и 2013 г.) – оригинал, по
образец;Валиден сертификат издаден на производителя от акредитирани
институции или агенции за сертификация за внедрени системи за
управление на качеството,съгласно изискванията на ЕN ISO 9001:2008 
или еквивалентен с обхват производство на работно облекло и/или
обувки, предпазни средства. (заверено копие от участника).Валиден
сертификат, издаден на участника (в случай, че участника не е
производител) от акредитирани институции или агенции за сертификация
за внедрени системи за управление на качеството,съгласно изискванията
на ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват търговия с работно
облекло и/или обувки, предпазни средства. (заверено копие от
участника)Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката
за последните три години (2011, 2012 г. и 2013 г.) – оригинал, по
образец;Най-малко два броя референции за добро изпълнение – заверени
копия;Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 
и ал. 5 от ЗОП – оригинали, по образец;Декларация за ползването на
подизпълнители – оригинал, по образец;         Декларация, че при
възлагане на обществена поръчка, участникът ще доставя предлаганите
стоки изработени от платове и материали, покриващи минималните
технически изисквания съгласно техническите спецификации и
представените от участника мостри. /Свободен текст/Списък на
документите в офертата – оригинал, в свободна форма.
Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържащ: 
Техническо предложение – оригинал, по образец;Проспекти, каталози, 
сертификати, спецификации от производителя, и други документи, 
доказващи съответствието на стоките със спецификацията на възложителя
–от документацията за участие – във формата на заверени от участника
фотокопия;Протокол за изпитване на предлаганите материали от
акредитирана лаборатория за всяка предложена мостра.
Плик № 3 – „Предлагана цена”, съдържащ:  Ценова оферта –
оригинал, по образец;Приложение № 1 към ценова оферта, 
представляващо таблица с предложени единични цени и обща цена за
изпълнение на поръчката – оригинал, по образец
Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се
запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв
ъгъл - ПЛИК № 1, ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Трите плика се запечатват
в един общ непрозрачен плик. Върху плика се посочва наименованието
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на обществената поръчка, адрес за кореспонденция на участника и по
възможност теле¬фон, факс и/или е-mail. 
Когато участникът подава оферта за повече от една самостоятелно
обособена позиция, пликове №2 и №3 са за всяка отделна обособена
позиция.
Мострите трябва да бъдат предоставени до крайния срок за получаване
на офертите. Върху опаковката на мострите трябва да бъде обозначено: 
№ на обособената позиция по която е предоставената мостра и поставен
фирмен знак на кандидата. 
Мострите трябва да бъдат придружени с подписан и подпечатан списък, с
посочените обособени позиции, за които предоставя мостри, в три
екземпляра – един приложен към офертата, един към мострите и един
брой за кандидата. Мострите се предават в деловодството на
възложителя.
При непредставяне на мостри или при несъотвествие на мострите с
техническата спецификация на възложителя, участникът се отстранява за
съответната обособена позиция, независимо от приложените документи за
съотвествие – проспекти, каталози, спецификации, издадени от
производителя и други подобни за доказване съотвествието с техническите
спецификации на възложителя.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 08/07/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Място и срок за получаване на документацията за участие
Желаещите да закупят документация за участие в общес¬твената поръчка
могат да направят това в сградата на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”, 
адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 от 8:30 часа до 16:00 
часа, всеки работен ден в срока, съгласно публичната покана.
Цена на документацията за участие
Цената на документацията е 10 (десет) лева с ДДС.
Начин на плащане на документацията за участие
Сумата от 10(десет) лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на
МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” или преведена по следната банкова сметка:
Банка Юробанк България АД, клон София
IBAN: BG 79 BPBI 7940 1076 9594 01 
ВIС: BPBIBGSF
Закупуването на документацията не е задължително за участниците, като
Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят
документа с който е закупена документацията. 
От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява
пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената
поръчка на следния интернет адрес: http://www.svnaum.com/other.php?
id=6
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 08/07/2014 дд/мм/гггг
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