Партида: 00826

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00826
Поделение: ________
Изходящ номер: Д-1394 от дата 05/08/2014
Коментар на възложителя:
Изпраща се 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
МБАЛНП"Св.Наум"ЕАД
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/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
“Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция,
изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до
възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично
постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали” съгласно
условията на Техническата спецификация, неразделна част от
документация
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
98310000
Осн. предмет
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Общото прогнозно количество на постелъчното бельо, работното облекло
и постелъчните материали за една календарна година е ~ 25 500,00
килограма. Отделните прогнозни количества за конкретните видове
болнично бельо, облекло и постелъчни материали са описани в
техническата спецификация на обществената поръчка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 45000 Валута: BGN
Място на извършване
гр.София, ул."Д-р Любен Русев" №1

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Минимални изисквания на финансови възможности:
1.1. Участниците следва да са реализирали оборот сумарно за
последните три години (2011 г., 2012 г. и 2013 г.), в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в
размер не по-малък от 20 000 лв. (двадесет хиляди лева) без ДДС от
извършени услуги по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване,
омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране на облекло, спално
бельо и постелъчни материали.
2. Минимални изисквания за технически възможности:
2.1.Участниците в обществената поръчка трябва да притежават
акредитиран Сертификат за управление на качеството ISO 9001:2008 или
еквивалентен с обхват, съгласно предмета на настоящата обществена
поръчка;
2.2.Участниците в настоящата процедура следва да са изпълнили
успеш¬но, общо за последните 3 (три) години до датата на представяне
на офертата или в зави-симост от датата, на която участникът е учреден
или е започнал дейността си, не по-малко от 2 (два) договора за
предоставяне на комплексни услуги по разделно изпиране, дезинфекция,
изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране на
облекло, спално бельо и постелъчни материали. Изискването се доказва
с представяне на поне две референции за добро изпълнение, издадени
от възложители.
2.3.Участниците следва да представят Декларация, че са вписани в
регистъра на обектите с обществено предназначение на СРЗИ, съгласно
НАРЕДБА № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и
поддържане на публичен регистър на обектите с обществено
предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (Загл.
изм. - ДВ, бр. 14 от 2011 г., в сила от 15.02.2011 г.) за обект с
КОД 17: ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ и да посочат в декларацията
индивидуален регистрационен номер на обекта съгласно чл. 9, ал. 2 от
наредбата, както и датата на вписване ;
2.4.Участниците следва да декларират, че перилните материали и
дезинфекционни средства, които ще използва при изпълнение на
поръчката, са разрешени от МЗ.
В случай, че участникът участва като обединение / консорциум,
изброените по - горе изисквания се прилагат за обединението
(консорциум и др.) като цяло.
В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените
по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие.
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Критерий за възлагане
най-ниска цена
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Участниците следва да предложат единични цени за един килограм за
всяка една от изброените по-долу групи материали:
1.Болнично постелъчно бельо, включващо: долни чаршафи, пликове за
възглавници, калъфки, олекотени завивки, одеяла и др.;
2.Работно облекло, включващо: престилки, туники, панталони, елеци,
халати и др.;
3.Постелъчни материали, включващи: мопове, покривки, изтривалки,
килими и др.;
за по прецизно изчисляване на предложените цени се определят
съответните коефициенти на тежест за всяка една от изброените по горе
групи материали, съобразно прогнозните количества, записани в
спецификацията на обществената поръчка.
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
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
Отварянето на офертите ще се състои на 19/08/2014г. от 12:30 часа,
в учебната зала на ДКБ в административната сграда на МБАЛНП "Свети
Наум" ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/08/2014 дд/мм/гггг
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