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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Изходящ номер: 1033 от дата 25/10/2012
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)
инж.Данчо Ангелов
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
Периодични доставки чрез покупки на консумативи за Образна
диагностика , съгласно прогнозно-количествена спецификация обявена на адрес : http://mbalmontana.com/
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
32354110
Осн. предмет
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Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Прогнозно количество за 12 месеца : съгласно прогнозноколичествена спецификация - обявена на адрес :
http://mbalmontana.com/
Прогнозна стойност
(в цифри): 52000 Валута: BGN
Място на извършване
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Задължително изискване за доказване на техническите възможности
е участниците да представят:
-Сертификат за внедрена система за управление ISO 9001:2008 за
участника.
-Декларации от производителя за съответствие на предлаганите
продукти с Директива 93/42/ЕЕС.
-Сертификати ISO 13485:2008 и ISO 9001:2008 за производителя.
-Сертификат за съответствие на предлаганите продукти с Директива
93/42/ЕЕС,издаден от нотифициран орган.
-Разрешение/удостoверение за търговия на едро с медицински
изделия на името на участника,издадено от ИАЛ.
-Оторизационно писмо от производителя на името на участника.
-Мостри за всеки от консумативите-надписани с търговско има на
консуматива,производител,участник.Мострите се представят в
отделен плик/пакет,представен заедно с офертата и съдържащ опис
на мострите-търговско име,производител,количество.
По изключение-допуска се непредставяне на мостри за
консумативите,с които болницата е работила и има опит през
периода 2011/2012г.,което се доказва от участника с представяне
на опис на фактурите за доставките и доставените количестава.
-Задължително изискване към участниците : всички предлагани
консумативи за образна диагностика да са от един производител,с
оглед оптималното им съгласуване.
-Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване.
-Представените оферти да отговарят на изискванията,съгласно чл.
101в от ЗОП и показателите за оценка на същите.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Единична цена - 75
Качество - 25 /оценява се въз основа на представените документи
и мостри/
Срок за получаване на офертите
Дата: 02/11/2012 дд/мм/гггг

Час: 16:00

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

УНП: 85eceeac-e6ad-45f7-aedc-732121378176

2

Партида: 00468

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/11/2012 дд/мм/гггг
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