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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: 596 от дата 06/02/2013

Коментар на възложителя:
00877-2013-002

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
гр. 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 Бечирова

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
Довършителни строително -монтажни  работи по изграждане на 7 

броя консултативни лекарски кабинети за нуждите на 

ТЕЛК-ПЛОВДИВ-подразделение на  "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,в сградата на 

Регионална Здравна инспекция-Пловдив.  

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45400000

Доп. предмети 45420000

45430000

45440000

45442000

44411000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съгласно  Спецификация на техническо задание иколичествина 

сметка и утвърдена архитектурна схема за разположение и 

параметри на кабинетите ,представени съответно като приложения 

№1 и №2 на документацията на процедурата, който ще бъдат 

публикувани като допълнителна информация на адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -www.mbal.net.

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

 Етаж 1 в сградата на  Регионална Здравна инспекция-

Пловдив,находяща се на  ул."Перущица" №1,гр.Пловдив

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
- Участниците в настоящата процедура трябва да отговарят на 

изискванията на Глава четвърта ,Раздел I от ЗОП и да имат 

организационни и финасови възможности да реализират със 

собствени или привлечени средства изграждането на кабинетите.

-Участниците трябва да претежава професионален опит и 

кфалификация да осъществят предмета на поръчката,като следва да 

са вписани в Професионалният регистър на камарата на строителите 

най-малко в V категория на I група строителни обекти.

-Да имат внедрена Система за управление на качеството за 

строителна дейност по стандарт ISO 9001 или еквивалентно.   -

Довършителните строително-монтажните работи по изграждане на  

кабинетите ,  следва да се изпълнят съгласно  закона и 

действащите строителни правила и наредби,  по стандартите на БДС 

и изискванията на Възложителя поставени с Техническо задание на 

поръчката и утвърдена архитектурна схема на разположение и 

параметри на кабинетите ,които ще се представят съответно с 

приложения №1 и №2 към настоящата поръчка  с публична покана и 

който ще бъдат публикувани като допълнителна информация на 

адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -www.mbal.net.. В тази връзка кандидатите 

следва  да спазват съответните технологичните изисквания при 

изпълнение на  поръчката.

-Изпълнителят следва при изграждане на кабинетите да вложи само 

висококачествени материали и строителни изделия ,без изключение 

претежаващи  сертификати за качество и   произход.

-При изпълнението на СМР Изпълнителят следва да се спазват 

изискванията на  Наредба № Iз-1971 от29.10.2009г.за строително-

техническите правила и норми за осигуряване на безопасност при 

пожар (04.12.2009г.).

-Гаранционните срокове на изпълнените СМР,следва да са в 

съответствие със сроковете,предвидени в Наредба №2/31.07.

2003г.за въвеждане в експлоатация на строежите в РБ и 

минималните гаранционни срокове за изпълнени СМР,съоръжения и 

строителни обекти.

-Срока за изпълнение на поръчката,не следва да е по-дълъг  от 

30 /тридесет / дни от подписване на договор за възлагане.

-Участниците предлагат цената за изпълнение на СМР, съгласно 

определената единица мярка за количество и видове СМР, посочени 

в Приложение № 1 на документацията за участие.

В цените трябва да са включени всички разходи на изпълнителя в 

български лева, с включен ДДС. Предлаганите твърди цени за 
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единица работа да са постоянни и да важат до завършване на 

поръчката.

-Заплащането на  възложените и извършени работи ще бъде 

еднократно,в срок до 30 дни,след цялостно изпълнение и приемане  

на дейностите с двустрано подписани приемно - предавателни 

протоколи и надлежно актуване.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/02/2013 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:

  * Срока на валидност на офертата не следва да бъде по –малък 

от 60  дни от датата на подаване.

  * Участниците следва да представят офертите си само в един 

вариант.

  *На адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ-www.mbal.net ще могат да бъдат 

получени срещу  от всеки кандидат по електронен път или на 

хартиен носител  срещу заплащане на сумата от 6 лева с8 ДДС 

платими в касата на болницата на ет.12 от деловодството му,на 

адрес: -гр.Пловдив,бул."България"№234,ет.15 ,стая 31, 

изготвените като приложения към настоящата покана ,следните 

документи свързани с поръчката: 

1.Спецификация на техническо задание и количествена сметка-

Приложение №1 

2.Архитектурна схема на разположение и параметри на 

7/броя/лекарски кабинети-Приложение №2.

3.Указания за подготовката и представянето на офертите от 

участниците,както и вида на документите необходими за доказване  

съответствието на кандидатите с условията и  изисквания на 

Възложителя за участие в процедурата-Приложение №3.

4.Образци на изисквани от Възложителя и разпоредбите на ЗОП за 

участие в процедурата документи-Приложение №4.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/02/2013 дд/мм/гггг
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