Партида: 00468

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Изходящ номер: 1111 от дата 11/11/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Адрес
ул."Сирма войвода" 2
Град
Пощенски код
Монтана
3400
Място/места за контакт
Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
096 306881
гр.Монтана
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Борислав Борисов
E-mail
Факс
mbalmont@net-surf.net
096 307554
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://mbalmontana.com/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване и поддръжка на
медицинска апаратура : Хемодиализни апарати ( Gambro - AK96 Bio)
и Водоочистваща система с обратна осмоза ( Gambro - CPW 62)
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
50400000
Осн. предмет

УНП: 132a2b09-ea6c-4643-9194-6eae87856c3b

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Сервизно обслужване и поддръжка на медицинска апаратура :
Хемодиализни апарати ( Gambro - AK96 Bio - 23бр.) и
Водоочистваща система с обратна осмоза ( Gambro - CPW 62 1бр.), за срок от 12 месеца
Прогнозна стойност
(в цифри): 25000 Валута: BGN
Място на извършване
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертите трябва да съдържат:
- Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за
актуално съдебно състояние.
- Копия на документи за регистрация,заверени от участника с
подпис и печат – ЕИК,регистрация по реда на Закона за данък
върху добавената стойност.
-Декларация за липсата на обстоятелства по чл.47,ал.1,ал.2 и
ал.5 от ЗОП.
-Декларация,че участника ще спазва всички условия необходими за
изпълнение на поръчката.
-Заявление за участие.
-Административни сведения.
-Декларация за средногодишен брой на работниците и служителите
на участника за предходните три години
-Описание на техническото оборудване,с което разполага участника
за изпълнение на поръчката,като в същото се описва датата на
производство на съответната машина и датата на придобиване.
-Заверено копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или
еквивалент,издаден на името на участника и включващ изрично
дейности по поддръжка и сервиз на медицинска апаратура,издаден
от акредитирана сертифицираща институция.
- Оторизационно писмо от фирмата производител на апаратурата Gambro, удостоверяващо че участникът е оторизиран и притежава
съответните лицензи и персонал да осъществява на територията на
Република България сервизни дейности–следгаранционен
сервиз,профилактика, доставка на резервни части и
принадлежности. Оторизационното писмо да се представи в
официален превод и копие от оригинала.
- Декларация,че участника разполага със специалисти с
професионална квалификация и опит отговорни за изпълниние на
поръчката.
- Предложение за изпълнение на поръчката, включващо техническо
предложение за изпълнение предмета на настоящата процедурапрофилактични прегледи на апаратурата,време за извършване на
ремонт, срок за доставка на резервни части.
- Срок за реакция, при сигнал за повреда-до 24 часа.
- Ценово предложение.
- Срок на валидност на офертата - 100 /сто/ календарни дни.
- Представените оферти да отговарят на изискванията,съгласно
чл.101в от ЗОП и показателите за оценка.
Критерий за възлагане
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икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Цена – 70
Срок за отстаняване на повреда – 10
Гаранционен срок след отстранена повреда – 10
Техническо предложение- 10
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/11/2013 дд/мм/гггг

Час: 15:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/11/2013 дд/мм/гггг
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