Партида: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.bQ

АОП

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 2 0 , АЛ. з ОТ ЗОП
[~|Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: РД-ю-66 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 14/01/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536
Поделение:
Изходящ номер: ПД-03-11 от дата 14/01/2019
Коментар на възложителя:

Закупуване на задължително минимално оборудване на съдебномедицинско
отделение и/или микроскоп и/или основен ремонт на
съдебномедицинското
отделение и/или ремонт/изграждане на хладилна камера

РАЗДЕЛ I : ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I . i ) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ

123535874
АД

Пощенски адрес:

ул.Ген.Столетов
Град:

Стара

Загора

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

BG344

6000

BG

Лице за контакт:

Ваня

Телефон:

Богданова

042

Електронна поща:

Факс:

mbalad_s z_zop@mail.bg

042

605443
601125

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.umbal-kirkovich.org
Адрес на профила на купувача (URL):

http://umbal-kirkovich.org/%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B5-%D1%81%D1%8A%D0%B4%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%

РАЗДЕЛ I I
Обект на поръчката
П Строителство

^Доставки

Г~|Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката

33333.33

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител за доставка,
монтаж, въвеждане в експлоатация на медицинско оборудване и гаранционна
поддръжка на доставеното оборудване за Съдебномедицинско отделение (за
секционна зала и амбулаторен кабинет) на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович"
АД.
Обществената поръчка
е с една обособена позиция.
Код съгласно Общия терминологичен речник ( C P V )
Осн. код
Осн. предмет

33100000

УНП: dfeafc9c-3306-44ac-9687-b]3a39c8b92 )
<

Доп. код (когато е приложимо)

Партида: ИИФЮРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА VIA КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20. АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ I I I
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/01/2019 дд/мм/гггг

Час: 16:00

РАЗДЕЛ I V
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да П Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Финансовият ресурс на Възложителя е 4 0 000 лева с ДДС - капиталови
средства от Министерство на здравеопазването.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 33 333.33 лв без ДДС.
Срок за доставка
- Възложителят указва, че избрания изпълнител следва
да достави изделията, предмет на поръчката в срок от 30 календарни дни,
считано от датата на подписване на договор по чл. 114 от ЗОП с избран
изпълнител и възлагателно писмо на Възложителя.
Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на УМБАЛ „Проф. Д-р Ст.
Киркович" АД, гр. Стара Загора в срок до 16:00 часа на 22.01.2019год.
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.
Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа на
23.01.2019год. в заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ
„Проф. Д-р Ст.Киркович" АД гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" №. 2.
Офертите на участниците трябва да са валидни 90 /деветдесет дни/
календарни дни, от датата, която е посочена като краен срок за получаване
на офертите в обявлението за обществена поръчка.
Възложителят може или е длъжен да удължи срока за подаване на оферти при
наличие на основание за това.
Избраният изпълнител на обществената поръчка предоставя гаранция, която
да обезпечава изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 4% от
стойността на договора. Гаранцията за изпълнение под формата на парична
сума се внася по банкова сметка на „УМБАЛ Проф. Д-р Стоян Киркович» АД IBAN BG83FINV91501017145385 в BGN и банков код FINVBGSF при Първа
инвестиционна банка АД - за суми в български лева - за суми в български
лева. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на „УМБАЛ Проф.
Д-р Стоян Киркович" АД и съдържа условията, посочени в примерния проект
към настоящата документация за участие в процедурата.
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 14/01/2019 дд/мм/гггг

УНП: dieafc9c-3306-44ac-%S7-l) I За39с8Ь929

2

