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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: 3103 от дата 09/09/2013

Коментар на възложителя:
00877-2013-010

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 РБългария

Място/места за контакт Телефон
юристи,деловодство 032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Рангел Христов,Гергана Галова,Наташа Бичирова

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):

www.mbal.net

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Предмет на услугата и спецификация на сащата: 

-Техническа поддръжка и обслужване срещу заплащане на  

абонаментна такса  на 9 /девет/ броя асансьорни уредби, въведени 

в експлоатация и находящи се в сградите на „МБАЛ-ПЛОДИВ”АД в 

гр.Пловдив, бул.”България”№ 234, а именно: 1.Пътнически асансьор  

с рег.№2889,с товароподемност 500 кг.,с 15 /петнадесет/ 

автоматични етажни  врати,намиращ се в централния корпус на   

сградата.2.Пътнически асансьор с рег.№2891,с товароподемност 500 

кг.,с 15 /петнадесет/ автоматични етажни врати,намиращ се в 

централния корпус на сградата.3.Асансьор за болнични легла,тип 

„болничен” с рег.№2727, с товаропо- демност 500 кг.,с 

15 /петнадесет/ механични етажни врати,намиращ се в централния 

корпус на сградата.4.Асансьор за чисто бельо,тип „мебелен”,с 

рег.№2729, с товароподемност 500 кг.,с 15 /петнадесет/ механични 
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етажни врати,намиращ се в централния корпус на 

сградата.5.Асансьор за мръсно бельо,тип„мебелен”,с рег.№2728,с 

товароподемност 500 кг.,с 15 /петнадесет/ автоматични етажни 

врати,намиращ се в централния корпус на сградата.6.Пътнически 

асансьор с рег.№3940,с товароподемност 500 кг., с 15 /пет-

надесет/ автоматични етажни врати,намиращ се в сектор „В” на 

болницата.7.Асансьор за болнични легла,тип „болничен”,с 

рег.№3939, с товаро-подемност 500 кг.,с 15 /петнадесет/ 

механични етажни врати,намиращ се в сектор „В” на 

болницата.8.Пътнически асансьор с рег.№ПДАС 5151,с 

товароподемност 630 кг., с 15 /петнадесет/ автоматични етажни 

врати,намиращ се в централния корпус на сградата.9.Пътнически 

асансьор с рег.№ПДАС 5116,с товароподемност 6300 кг., с 

15 /петнадесет/ автоматични етажни врати,намиращ се в централния 

корпус на сградата.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50750000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Техническа поддръжка и обслужване  на 9 /девет/ броя асансьорни 

уредби.

Прогнозна стойност

(в цифри): 50000   Валута: BGN

Място на извършване

Сградите на „МБАЛ-ПЛОДИВ”АД в гр.Пловдив, бул.”България”№  

234,

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
-Да се осигури 24 часова поддръжка на описаните по-горе 

асансьорни уредби в техническа и функционална изправност, с 

грижата на „добрата практика” и съгласно правилата на 

нормативните актове регулиращи дейността по експлоатацията и 

поддръжката на тези съоръжения.

-Да извьршва в срок предвидените сьгласно действащата нормативна 

уредба профилактични  проверки и действия на описаните 

уредби,както и да организира подготовката и провеждането на 

нормативно задьлжителни технически прегледи и изпитания на 

асансьорните уредби и води надлежната за тези дейности 

документация.

-При констатация на неизправности в работата на механизмите на 

уредбите или неправилен и опасен  начин на тяхната експлоатация, 

застрашаващи  здравето на пьтниците и целостта на товарите,да 

спре аварийно от движение асансьорите и уведоми веднага 

ВЬЗЛОЖИТЕЛЯ, след което в оптимално кратък срок да направи в 

писмен вид сьобщение за това до него и с копие до ДЬРЖАВНАТА 

АГЕНЦИЯ ПО МЕТРОЛОГИЯ И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

-В оптимален срок да започва и извьршва всички необходими 

аварийни или предварително нормативно планирани ремонти,като 

изисква и влага качествени резервни части и материали с ясен 

произход, произведени сьгласно нормативно определените за тях 

стандарти .  

-При  внезапна повреда със спиране на асансьорна уредба и     

при наличие на  блокирани пътници в кабината,да извърши 
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безопасно извеждане на блокираните в кабината  от дежурният/те/  

техници, но не по-късно от 15 мин. /петнадесет минути/, след 

настъпване на повредата.

Условия на плащане на услугата: 

-Заплащането на  цената на услугата  да  бъде извършвано за 

всеки месец,разрочено срок не по-дълъг от  

60  /шестдесет/дни ,след представяне   на фактура-в оригинал  2 

бр.,ведно със 1 заверено копие ,както и протокол за извършени 

дейности по необходими планови и извънпланови ремонти;

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 17/09/2013 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:

На посоченият адрес на купувача/ Възложителя/-www.mbal.net могат 

да се видят и да се изтеглят на хартиен носител ,както цялата 

утвърдена  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТдокументация към публичната покана,така  

и всички образци от необходими за представяне на офертата 

документи.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 17/09/2013 дд/мм/гггг
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