ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Партида 00536

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba, e-rop@9Qp.bg
интернет адрес: http://www.aop.ba

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00536
Поделение:
Изходящ номер: 03 00 07 от дата 14/05/2015 ,
Коментар на възложителя:
Покана за: „Абонаментна сервизна поддръжка и ремонт на
22/двадесет и два/бр.асансьорни уредби, монтирани и разположени
на територията на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД - подробно
описани в Приложение - Техническо задание, съгласно посочените
по-долу изисквания
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. Д
-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД, гр. Стара Загора
Адрес
ул. Ген.Столетов №2
Пощенски код
Страна
Град
Р България
6000
Стара Загора
Телефон
Място/места за контакт
042 6 0 5 4 4 3
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
„ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ" АД, гр.
Стара Загора
Лице за контакт (може и повече от едно лице
Ваня Богданова
Факс
E-mail
042 6 0 1 1 2 5
mbalad sz zop@mail.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на "възложителя:
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес,'на който е публикувана
поканата):
htpp://www.mbal-kirkovich.org/
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
• Строителство

Щ Доставки

ЕЗ Услуги

Кратко описание
Предметът на обществената поръчка е „Абонаментна поддръжка,
надзор и ремонт на 22 /двадесет и два/ бр. асансьорни уредби,
монтирани и разположени на територията на
"МНОГОПРОФИЛНА
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.
Стара Загора".
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Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет

Доп. код (когато е приложимо)

50750000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно приложена спецификация в утвърдената документация от
Възложителя
Прогнозна стойност
(в цифри): 30000 Валута: BGN
Място на извършване
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ" АД, гр.
Стара Загора", ул.Генерал Столетов №2

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Всеки участник трябва да има опит в изпълнението на сходни
или еднакви с предмета на обществената поръчка услуги през
последните 3 /три/ години, считано до датата на подаване на
офертата. Участниците предоставят списък на изпълнените в
периода услуги, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
Доказателства за извършената услуга се предоставя съгласно чл.
51, ал.,4 от ЗОП под формата на удостоверение, издадено от
получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за услугата.
Забележка: Под "предмет, сходен на предмета на настоящата
поръчка" следва да се разбират услуги, свързани с абонаментна
поддръжка и ремонт на асансьори.
Участникът следва да разполага, към момента на подаване на
офертата и за целия срок на изпълнение на договора, с технически
лица, с правоспособност съгласно Наредба № 3 от 17.01. 2001 г.
за условията и реда за придобиване на правоспособност за
упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и
ремонтиране на асансьори.
За удостоверяване на изискването участникът предоставя списък на
техническите лица съгласно чл. 51, ал. 1, т. 4 от ЗОП.
Когато установи липса на документи и/или несъответствие, и/или
друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията ги
посочва в протокол и го изпраща на всички участници в деня на
публикуването му в профила на купувача. Комисията определя
подходящ срок, в който участниците да отстранят нередностите или
представят липсващите документи. Същото' не се прилага, когато то
би довело до промяна на първоначално оферираното техническото и
ценовото предложение. Комисията по своя преценка във всеки един
момент от разглежането на офертите може да извърши проверка на
основанията по чл. 68, ал.11 от ЗОП.
Участникът, които не отговаря на някое от изискванията на
Публичната покана, указанията и образците за участие, ще бъде
отстранен от участие в процедурата.
»
При участие на обединения, които не са юридически лица,
съответствието с критериите за подбор се доказва от един или
повече от участниците в обединението.
Критерий за възлагане
УНП: bad0565b-9c»-48ec-b41c-90ddaa49930d
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ЕЗ най-ниска цена
Показатели за-оценка на офертите

Ц икономически най-изгодна оферта

Срок за получаване на офертите
Дата: 01/06/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да •

Не И

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 01/06/2015 дд/мм/гггг

УНП: bad0565b-9c»-48ec-b41c-90ddaa49930d
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