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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: 00877

Поделение: ________

Изходящ номер: 2129 от дата 29/05/2012

Коментар на възложителя:
2012-003

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПЛОВДИВ АД

Адрес
бул.България №234

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4003 Р България

Място/места за контакт Телефон
"МБАЛ-ПЛОВДИВ" АД-ет.15,ст.31-

деловодство

032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Наташа Бечирова,Рангел Христов

E-mail Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://mbal.net

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на цялостно обурудване и посуда за нуждите на 

хранителният блок на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39312200
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1.Електрически печки -10 броя 

2.Конвектомати – 2 броя.

3.Електрически скари  - 2 броя.

4.Електропарни казани - 2 броя.

5.            Тестомесачки-2 броя

6.Зеленчукорезачка   - 1 брой.

7.Транжорни маси - 2 броя.

8.Транспортни колички за хранителни продукти  - 3 броя.

9.Тави EN 60/40 / приблизителни размери 600/400/100 мм. - 20 

броя.

10.Тави EN 60/40 /приблизителни размери 600/400/50 мм. - 5 броя.

11.Тави EN 60/40 /приблизителни размери 600/400/30 мм. - 20 

броя.

12.GN 1/1 - h-65 мм. - 20 броя.

13.GN 1/1 -h-100 мм. - 20 броя.

14.Капаци за GN 1/1 - 10 броя.

15.Тенджери 20 литра - 3 броя.

16.Тенджери 10 литра - 3 броя

Прогнозна стойност

(в цифри): 65000   Валута: BGN

Място на извършване

Хранителният блок на "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив,бул."България"№234

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания за доставката.

Спецификация-работни и функционални характеристики

1.Електрическа печка  6 квадратни котлона /тип плочи - 

приблизителни размери 30см х 30см х 3kW / с електрическа фурна с 

осветление, подходяща за тави  EN 60 x 40 и GN 2/1, скара за две 

нива, средна мощност  24 kW / 380V - 3N + T с приблизителни 

размери 1200/900/900 мм..

2.Конвектомат - 10 GN1/1, пулт с мануално управление, опция за 

измиване, регулируем парен поток /за готвене на меса, риба, 

зеленчуци и печене на всякакъв вид тестени изделия/, в комплект 

с база с носачи за GN 1/1 мощност от 12 до 20 kW/380 V - 3N + T 

с приблизителни размери 1000/900/1130 мм.

3.Електропарен казан с индиректно нагряване 150lt.средна мощност 

15 kW / 380 V-3N+T с приблизителни размери 800/900/900мм.

4.Тестомесачка обем на басана 70 lt. - 50 kg.  / с подходящ 

разбъркващ накрайник и въртящ се басан/ средна мощност  1,1 kW / 

380 V с приблизителни размери 650/700/820 мм.

5.Зеленчукорезачка /изработена изцяло от неръждаема стомана / с 

производителност на заготовки за 1000 порции и комплект 

ножове /за тънко рязане /2 mm/ и дебело рязане /6 mm/ на шайби, 

рендосващи ножове /3 mm/, ножове  за  кубчета  /12х12mm/  и 

жулиени с приблизителни размери  300/640/600 мм.

6.Транжорна маса със сертифициран плот /дебелина минимум 8 см/ с 

приблизителни размери 500/500/880 мм.

7.Транспортна количка за хранителни продукти /изработена от 

неръждаема стомана/ минимален диаметър на колелата Ф16 см/, 

товароподемност минимум 300 кг. С възможност за двустранно 
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управление с приблизителни размери 1100/560/850 мм.

8.Електрическа скара  - тръбна, секторна с повдигащ се 

нагревателен блок /изработена изцяло от неръждаема стомана/ 

средна мощност 8 kW/380V с приблизителни размери 700/700/300 мм.

9.Тави EN 60/40 /минимална дебелина на материала 1 мм/ с 

приблизителни размери 600/400/100 мм. 

10.Тави EN 60/40 /минимална дебелина на материала 1 мм/ с 

приблизителни размери 600/400/50 мм.

11.Тави EN 60/40 /минимална дебелина на материала  1 мм/ с 

приблизителни размери 600/400/30 мм. 

12.GN 1/1 - h-65 мм.

13.GN 1/1 -h-100 мм.

14.Капаци за GN 1/1 .

15.Тенджери 20 литра .

16.Тенджери 10 литра.

Специални изисквания:

-Предлаганото с офертите обурудване и посуда трябва да са 

фабрично нови,  да са изработени от неръждаема стомана 18/10 и 

сертифицирани материали, съгласно изискванията за ЕВРОНОРМИ , 

със сертификати за качество  и да претежава СЕ марка

-Посочената  серия на обурудването  трябва да се запази изцяло.

-Изпълнителят,трябва да извърши монтажа на доставеното 

обурудване,да поеме гаранционното обслужване в срока определен 

от производителят ,но  не по-малко от 12 месеца, да обучи и 

инструктира персонала за експлоатацията на оборудването.

- В срока на гаранцията,изпълнителят в рамките на  10 часа от 

получаване на заявка за повреда поради скрит дефект е длъжен да 

я отстрани в срок до 3 дни,а  при невъзможност да извърши това 

се задължава замени дефектното обурудване с ново .

-Изпълнителят трябва да осигури извънгаранционно обслужване и 

подържане на доставеното за срок не по-малък от 5 години.

- Изпълнител е длъжен,в срок до 30 (тридесет) дни от денят на 

сключване на договор да извърши доставка на обурудване.

-Оферти с по-ниски технически и работни показатели на 

обурудването от описаните по-горе  няма да се допускат до 

класиране.

- Канидатите трябва да отговарят на условията визирани в чл.47 и 

чл.48 от  ЗОП за участие в обществена поръчка.

-Избраният за изпълнител при сключване  на договор трябва да 

представи документи издадени от компетентните органи за липса на 

обстоятелствата визирани в чл.47 ал.1,т.1,както и  декларация за 

липса на обстоятелствата по ал.5 от ЗОП.

Условия на плащане-Заплащането на  цената ще бъде направено до 

30 дни от   датата   на  извършването  на доставката и след 

успешни  пробни изпитания на доставеното обурудване,които 

обстоятелства ще се установяват с  подписване на двустранен 

приемо-предавателен протокол.  

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
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Срок за получаване на офертите

Дата: 06/06/2012 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Условия на плащане на доставката: 

-Предложената  цена трябва да е в български лева,до втори 

десетичен знак след нулата,както с начислен,така и без начислен 

ДДС за  и трябва да включва:

а/- Обща стойност на цялостното обурудване,с технически и 

работни характеристики,функционални възможности и пълна 

окомплектовка,както са заявени с офертата .

б/-Всички транспортни разходи до краен 

получател,застраховки,мита и такси .

в/-Монтаж, инсталиране и  пускане в експлоатация.

г/- Гаранционно обслужване – труд и резервни части в рамките на 

гаранционния срок.

-Заплащането на  цената ще бъде направено до 30  /тридесет/   

дни   от   датата   на  извършването  на доставката и след 

успешни  пробни изпитания на доставеното обурудване,които 

обстоятелства ще се установяват с  подписване на двустранен 

приемо-предавателен протокол,както  и след представяне   на 

следните  документи: 

а/ - фактура - оригинал  1 бр.,ведно със 1 заверено копие;

б/-съответните сертификати и СЕ марка.

в/- Оргиналните гаранционни книжа издадени от производителя на 

доставените компресори; 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адрес "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив,бул."България"№234,  ет.15,ст.31

-Деловодство. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция , телефон и по възможност факс. Върху плика се 

изписва предмета на процедурата. Офертата задължително съдържа: 

1. Заверено копие от документа за регистрация и ЕИК, съгласно 

чл. 23 от Закона за търговския регистър. Когато участника е 

физическо лице се представя копие от документ  за самоличност.

2.Декларация в свободен текст за липса на обстоятелствата 

визирани в чл.47 ал.1 ,ал.2 и ал.5 от ЗОП от лицата съгласно 

ал.4 от същият член от ЗОП.

 3.Предложение за изпълнение на техническите изисквания за 

доставката:-“ Техническо предложение" изготвено в свободен 

текст . В този документ участникът трябва да предостави подробна 

техническа характеристики на предлаганото цялостно 

обурудване ,съгласно спецификацията на поръчката, с приложени 

оргинални фирмени каталози.

3.Изготвено  в свободен текст,подписано и подпечатано  от 

кандидата "Ценово предложение”,съдържащо обща стойност на 

цялостното обурудване в лева изписана до втори десетичен знак 

след нулата,както без ДДС,така и с начислен ДДС,както и 

стойноста на всеки един от предлаганите уреди и посуда в 

лева,изписана до втори десетичен знак след нулата,  както без 

ДДС,така и с начислен ДДС.

4.Подписана и подпечатана декларация в свободен текст съдържаща 
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изявление на кандидата за:

- съгласие с условията за плащане на доставката

- за поетия от него   срок на гаранция на доставяното обурудване 

и посуда,както  и условия на гаранционно поддържане

- за поетия от него срок за изпълнение на поръчката

- за срок на валидност на неговата оферта

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 06/06/2012 дд/мм/гггг

УНП: 5056dff1-04c1-4aa1-b44f-9e8a519ee142 5


