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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: 2132 от дата 07/06/2013

Коментар на възложителя:
00877-2013-008

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)
 адв.Рангел Христов,Гергана Галова,Наташа Бичирова

E-mail Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mbal.net

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
   Текущ ремонт на помощни помещения и болнични стаи в сградата 

на “МБАЛ ПЛОВДИВ”АД,находяща се в 

гр.Пловдив,бул.”България”№234,по три обособени позиции,а именно:

1.Ремонт на помощни помещения към операционната зала на ортопедо

-травматологичното отделение на ет.6.

2.Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в отделението по  

ревматология на ет.5 .

3.Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в  отделението по 

детски болести на ет.14 на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД,

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 45400000

Доп. предмети 45420000

45430000
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45440000

45442000

44411000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съгласно  Спецификация на техническо задание и количествина 

сметка ,представено като  приложение №1 към настоящата 

покана ,публикувано на адреса на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - www.mbal.net

Прогнозна стойност

(в цифри): 150000   Валута: BGN

Място на извършване

В сградата на "МБАЛ-ПЛОВДИВ,находяща се в  

гр.Пловдив,бул.”България”№234,съответно на ет.5,ет.6 и ет.14

код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Поканата обхваща извършването на текущи ремонти в три 

отделения на болницата,разположени на различни етажи на същата.В 

поръчката има обособени  3 /три/ самостоятелни позиции,поради 

необходимостта ремонтните работи, да бъдата извършени в 

оптимално кратки срокове,без да  се наруши съществено нормалното 

функциониране на тези отделения и на лечебното заведение,като 

цяло. 

2.Текущият ремонт на болничните стаи и помощните помещения стаи,  

следва да се изпълнят съгласно  закона и действащите строителни 

правила и наредби, по стандартите на БДС и изискванията на 

Възложителя,поставени със Спецификацията на техническо задание и 

количествена сметка на поръчката ,които  се представят с 

приложения №1  към настоящата документация ,която се 

публикувана, като допълнителна информация на адреса на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -www.mbal.net

 В тази връзка кандидатите,следва да спазват съответните 

технологичните изисквания при изпълнение на  поръчката.

3.Изпълнителят/те/ следва при ремонта да вложи/ат/ само 

висококачествени материали и строителни изделия ,без изключение 

претежаващи сертификати за качество и   произход.

           4.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.).при изпълнението на СМР 

Изпълнителят трябва да се съобразява с правилата на Наредба 

№49/2010г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят 

устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения      

           5.При извършване на строително-ремонтните работи 

изпълнителят/ите/,следва да изцяло да запазят кабелите на вече 

изградените интернет и телевизионна мрежи .     

          6.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.

          7.Заплащането на  възложените и извършени работи ще 

бъде еднократно,в срок до 60 дни,след цялостно изпълнение и 

приемане  на дейностите с двустрано подписани приемно - 

предавателни протоколи и Констативен Акт Образец №19, съгласно 

Наредба №3/2003г. на МРРБ,ведно с  всички  сертификати на 
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вложените материали  .

         8.Сроковете за изпълнение на поръчката,след сключване 

на договор по обособените позиции,се определя на:

1.За позиция №1- Ремонт на помощни помещения към операционната 

зала на ортопедо-травматологичното отделение на ет.6.,за срок не 

по- дълъг от 30 дни

2.За позиция №2-Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в 

отделението по  ревматология на ет.5 .,за срок не по -дълъг от 

60 дни

3.За позиция №3-Ремонт на болнични стаи и помощни помещения в  

отделението по детски болести на ет.14 ,за срок не по-дълъг от 

60 дни. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 14/06/2013 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:

Допълнителна информация се съдържа в утвърдена Документация на 

поканата,в това число изисквания към участниците,указания за 

изготвяне и представяне на офертите ,както и образци от 

необходими за представянето на офертите документи, изготвени 

като приложения към Документация ,която съдържа:

1.СПЕЦИФИКАЦИИ на техническо задание с количествена сметка по 3 

обособени позиции-Приложение №1.

2. Изисквания и условия за изпълнение на обществената 

поръчка.Критерий за оценка на офертите.Общи и специални  

изисквания  за участие в откритата процедура. Указания за 

представяне на офертите и вид на документите доказващи 

съответствието на кандидатите,с условията и  изисквания на 

Възложителя за участие в процедурата.-Приложение №2.

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

участие в процедурата документи-Приложение №3. 

4.Образец на ценова оферта по обособените позиции-Приложение №4

Както поканата,така и Документацията на поръчката с описаните и 

по -горе приложения могат да се разгледат и да се  изтеглят  от 

сайта на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ/КУПУВАЧА:-www.mbal.net

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 14/06/2013 дд/мм/гггг

УНП: aef2b2db-7867-4dfa-9fcb-a39b1abb8c51 3


