Партида: 870

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: 870
Поделение: ________
Изходящ номер: 164 от дата 18/03/2015
Коментар на възложителя:
Покана за оферта за Доставка на хигиенни консумативи СБАЛДБ
ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести
проф. Иван Митев ЕАД
Адрес
бул. Акад. Иван Гешов №11
Град
Пощенски код
Страна
София
1606
България
Място/места за контакт
Телефон
организатор обществени поръчки
03592 8154279; 03592 8154219
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Росица Маринова, Илиана Петрова
E-mail
Факс
marinovar@abv.bg
03592 9521650
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.detskabolnica.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.detskabolnica.com/index.php?
option=com_phocadownload&view=sections

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на хигиенни консумативи съгласно посочените в "Предмет
на поръчката и техническа спецификация" (Приложение № 3 от
документацията) по видове и количества, след периодични заявки
от страна на Възложителя, според нуждите, за срок от 1 (една)
година.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: b0e0c619-41e4-4442-a6be-cea84fe04e7c

Осн. код
39830000

Доп. код (когато е приложимо)

18141000
33760000
39224330
1
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Общо 44 номенклатурни единици, описани подробно в документацията
за участие. Прогнозната стойност на поръчката се определя в
размер на 18000.00 лв. без ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 18000.00 Валута: BGN
Място на извършване
гр. София - 1606, бул. "Акад. Иван Гешов" №11- склад хигиенни
материали

код NUTS:
BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисква се оферирането на всички номеклатурни редове от предмета
на поръчката.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Най-ниската цена се определя за цялото предложение.
Срок за получаване на офертите
Дата: 30/03/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 15:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията за участие е достъпна на профила на купувача на
възложителя. Източник на финансиране - със собствени средства.
Срок на договора - до една година от датата на сключването му.
Отваряне на офертите на 31.03.2015г. от 10:00 часа в
библиотеката на СБАЛДБ ПРОФ. ИВАН МИТЕВ ЕАД - бул. "Акад. Иван
Гешов" №11.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 30/03/2015 дд/мм/гггг

УНП: b0e0c619-41e4-4442-a6be-cea84fe04e7c
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