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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: 00224
Поделение: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"
Изходящ номер: 3016 от дата 29/10/2014
Коментар на възложителя:
Публична покана за възлагане на ОП с предмет "Главно
ел.разпределително табло в перално помещение на ДПБ"Д-р
Г.Кисьов"гр.Раднево"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов"
Адрес
ул."Магда Петканова" №1
Град
Пощенски код
Раднево
6260
Място/места за контакт
Телефон
гр.Раднево, Държавна психиатрична 0417 82560
болница "Д-р Г.Кисьов"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Иванка Колева Дапчева
E-mail
Факс
dpb.radnevo@abv.bg
0417 82560
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):
www.2dom.org

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Главно ел.разпределително табло в перално помещение на ДПБ"Д-р
Г.Кисьов"гр.Раднево
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
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Осн. код
45310000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
съгласно количествена стойностна
Прогнозна стойност
(в цифри): 5600 Валута: BGN

сметка

Място на извършване
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево, ул."Магда
Петканова" №1

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Строежа е пета категория,съгласно чл.11 от Наредба №1 от
30.07.2003г.за номенклатурата на видовете строежи /ДВ бр.72 от
2003г./ във връзка с чл.10,ал.1,т.4 от същата.
Срокът за изпълнение на СМР е до 24 календарни дни от сключване на
договора.Те се осъществяват в условията на работещо при непрекъснат
процес лечебно заведение и не следва да го нарушават по никакъв
начин.Гаранционният им срок следва да е не по-кратък от този по
Наредба №2 от 31.07.2003г.за въвеждане в експлотация на строежите в
РБългария и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и
монтажни работи,съоръжения и строителни обекти/ ДВ бр.72 от 2003г./
Изпълнените СМР да отговарят на БДС,ОН и на строителните норми за
качество.Изпълнителят им да е вписан в централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи от 5-та категория и
да е получил удостоверение за тях.Да притежава валидна
застраховка,покриваща професионалната му отговорност като строител
по Закона за устройство на територията.По време на строителството
той да спазва изискванията на Наредба №3 от 31.07.2003г.за
съставяне на актове и протоколи по време на строителството /ДВ
бр.72 от 2003г./ и относимите норми за здравословни и безопасни
условия на труд.Генерираните отпадъци се извозват и депонират за
сметка на строителя от лице получило надлежно разрешение по Закона
за управление на отпадъците при строго спазване на екологичното
законодателство,като строителя определя това лице и урежда
отношенията си с него,без намесата на възложителя.
Финансовия ресурс,който е отделил възложителя за настоящата поръчка
е в размер на 5600лв.без ДДС, поради което няма да разглежда оферти
с предложена цена по -висока от посочената сума.
Условия на плащане: В срок до 60 дни след представяне на фактура за
извършената работа и изпълнени задължения от изпълнителя,съгласно
договора и действащото законодателство.
Офертата следва да се отнася за целия обем СМР - няма да бъдат
разглеждани такива,които обхващат част от него.
При подписване на договора за ОП изпълнителят представя гаранция
за доброто му изпълнение в размер на 2% от стойноста му без
ДДС.Същата е със срок на валидност една година след приключване
изпълнението на договора и е под формата на парична сума внесена по
сметката на възложителя или банкова гаранция съгласно образеца от
ОП.
Оферентът да представи:
1. Оферта по образец - попълнена,подписана и подпечатана.
2. Техническо предложение по образец - попълнено,подписано и
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подпечатано.
3. Ценово предложение по образец - попълнено,подписано и
подпечатано.
4. Количествено - стойностна сметка - попълнена,подписана и
подпечатана.
5. Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията по
вписванията /по желание на оферента/
6. Валидно удостоверение за вписване в Централния професионален
регистър на строителя за изпълнение на строежи от 5-та категория.
7. Валидна полица,покриваща професионалната отговорност на
строителя,съгласно изискванията на Закона за устройство на
територията.
8. Служебна бележка за извършен оглед и запознаване на място с
обекта,в който ще се извършват СМР - издава се от възложителя при
посещение на място от писмено упълномощен представител на оферента.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 10/11/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 08:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:
Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде
изтеглена от официалната страница на ДПБ"Д-р Георги
Кисьов"гр.Раднево /Профил на купувача/,а именно - www.2dom.org
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на 10.11.2014г от 09.15часа в
ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево, ул."Магда Петканова"№1

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 10/11/2014 дд/мм/гггг
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