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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: 2603 от дата 24/07/2013

Коментар на възложителя:

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 България

Място/места за контакт Телефон
юристи 032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
адв.Емилия Петрова

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
“Закупуване, внедряване към съществуващо техническо оборудване, 

въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и поддръжка на 

Лабораторна информационна система (ЛИС), ведно със закупуване, 

доставка, монтаж, пускане в екслоатация, обучение на персонала и 

гаранционна поддръжка на специализирано техническо оборудване за 

нуждите на Клинична лаборатория в “МБАЛ – Пловдив” АД.”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 33120000

УНП: abc275dd-d7af-4a52-8f33-396d6cb50950 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съгласно приложение №1 - Техническо задание /спецификация/ за 

Лабораторна информационна система (ЛИС) и специализирано 

техническо оборудване, представляващо неразделна част от 

документацията, публикувана в профила на купувача:   

www.mbal.net

Прогнозна стойност

(в цифри): ________   Валута:

Място на извършване

Клинична лаборатория в „МБАЛ – Пловдив” АД и болнични  

отделения, свързани с Клинична лаборатория чрез общоболнична  

вътрешна информационна мрежа, находящи се на адрес: гр.Пловдив,  

бул. „България“ №234

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно документацията, публикувана в профила на купувача:  

www.mbal.net

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 31/07/2013 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:

Съгласно документацията, публикувана в профила на купувача:  

www.mbal.net

Лимитна стойност: 20000 лв. /двадесет хиляди лева/ без включен 

ДДС. 

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 31/07/2013 дд/мм/гггг

УНП: abc275dd-d7af-4a52-8f33-396d6cb50950 2


