Партида: ИНФОРМАЦИЯ
00224
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

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

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 2530 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 17/07/2019
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00224
Поделение: ДПБ "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево
Изходящ номер: 2531 от дата 17/07/2019
Коментар на възложителя:

Информация относно обява за ОП по чл.20,ал.3 от ЗОП с предмет "Ремонт на
IV-то мъжко отделение и VI–то мъжко отделение"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Държавна психиатрична болница Д-р Г.Кисьов

000812090

Пощенски адрес:

ул.Магда Петканова

№1

Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Раднево

BG344

6260

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Димитър Койчев Димитров

0882 806104

Електронна поща:

Факс:

dpb.radnevo@abv.bg

0417 82481

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.2dom.org
Адрес на профила на купувача (URL):

https://2dom.org/profile/category/72-remont-4-6-m-otdelenie

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
Предмет на поръчката

Ремонт на

IV-то

мъжко отделение

178276.58
и VI –то

мъжко отделение

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

45000000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 30/07/2019 дд/мм/гггг

УНП: 2fa61d75-22fa-4860-906e-8baad32d13a5

Час: 13:30
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Партида: ИНФОРМАЦИЯ
00224
ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Друга информация (когато е приложимо):
За тази ОП възложителят разполага с финансов ресурс в размер на
178276.58лв. без ДДС,,от които 89686.33лв. без ДДС са за ремонт на IV-то
мъжко отделение и 88590.25лв. без ДДС са за ремонт на VI –то мъжко
отделение,поради което ценовото предложение не трябва да го надвишава /
общо и поотделно за ремонта на всяко от двете отделения/ - в противен
случай офертата се отстранява. ОП следва да бъде изпълнена до 40
календарни дни от подписване на договора за нея,поради което няма да
бъдат разглеждани и ще бъдат отстранени оферти,в които е предложен подълъг срок на изпълнение.Срокът за изпълнение е от особена важност за
възложителя,поради което изпълнителят при необходимост може да въведе дву
- или трисменен режим на работа.При това той се съобразява с
обстоятелството,че възложителят е лечебно заведение с непрекъснат режим
на работа,който не бива да нарушава.Източник на финансиране – бюджетни
средства на възложителя. Участникът,определен за изпълнител представя
гаранция за изпълнение на договора за ОП в размер на 2% от стойността му
без ДДС,в една от допустимите форми от ЗОП - банкова гаранция,застраховка
или парична сума внесена по сметката на възложителя - IBAN - BG
79TTBB94003307018121, BIC: TTBBBG22, ЕКСПРЕСБАНК - клон гр.Стара Загора офис гр.Раднево.Минималното съдържание на първите две е посочено в
"Указания за подготовка на офертите на участниците"от документацията на
ОП.Срок на валидност на гаранцията -до 45 дни след приключване
изпълнението на договора.С цел подготовка на офертите,възложителят
осигурява на участниците възможност за оглед на строежа всеки работен
ден от 08.00ч. до 12.00ч. за времето от публикуване на обявата за ОП до
крайния срок за подаване на оферти. Неразделна част от обявата е
документацията за ОП
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 17/07/2019 дд/мм/гггг

УНП: 2fa61d75-22fa-4860-906e-8baad32d13a5
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