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: 27 от дата 08/01/2013
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)
Йорданка Трифонова
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
Доставка на дезинфектанти - съгласно прогнозно-количествена
спецификация - обявена на адрес :
http://mbalmontana.com/.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
33631600
Осн. предмет
Доп. предмети

УНП: b8f476f6-bbfb-4bad-9f75-713460ca5bd2

Доп. код (когато е приложимо)

33741300
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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): 38000 Валута: BGN
Място на извършване
гр.Монтана МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS:
BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците трябва да притежават и представят разрешение за
търговия на едро за съответните продукти.Периодичните доставки
да се изпълняват в срок до 3 дни след заявката.Плащанията ще се
извършват в срок до 30 дни след съответната доставка и
представени редовни финансови документи.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предлагана цена – 80 точки
Техническо предложение – 20 точки
Срок за получаване на офертите
Дата: 16/01/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване,
заявен в ценовата оферта. Представените оферти да отговарят на
изискванията ,съгласно чл.101в от ЗОП и показателитe за оценка
на същите, като съдържат: заявление с данни на оферента; ценово
предложение-съгласно образеца от http://mbalmontana.com/;
предложения,съгласно показателите за оценка -единична цена за
всеки продукт отделно с включено ДДС и техническо предложениетехнически възможности, параметри, производител, разфасовки .
Участниците могат да предлагат оферти както за всички продукти
от спецификацията, така и за всеки един по отделно, тъй като
оценяването ще се извършва за всеки отделно.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/01/2013 дд/мм/гггг

УНП: b8f476f6-bbfb-4bad-9f75-713460ca5bd2
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