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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-823 от дата 10/03/2016
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните 
уредби в  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Адрес
бул. „Христо Смирненски“ 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
направление „Техническа 
поддръжка и строителство”

052 978500

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Инж. Светослав Стоянов

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 978500

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.svetamarina.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2397

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните 
уредби в  МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50750000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Подробно описани в Таблица 1 в документацията, публикувана в 
профила на купувача на интеренет адрес: 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2397

Прогнозна стойност
(в цифри): 49000   Валута: BGN

Място на извършване
Подробно описани в Таблица 1 в документацията, публикувана в  
профила на купувача на интеренет адрес:  
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2397

код NUTS:  
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Изисквания към участниците:
1.1.Участниците следва да са лица, вписани в регистъра по чл. 
36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите 
(ЗТИП), извършващи поддържане и ремонтиране на асансьори, 
съгласно чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и 
техническия надзор на асансьори (НБЕТНА). За удостоверяване на 
това изискване е необходимо участниците да представят 
декларация,вкоято да посочат номера на удостоверението.
1.2. Участниците е необходимо да разполагат с нает по трудово 
правоотношение персонал - не по-малко от трима асансьорни 
монтьори с първа степен на правоспособност за поддържането и 
ремонтирането на асансьорите, съгласно Наредба №3 от 2001 г. за 
условията и реда за придобиване на правоспособност за 
упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и 
ремонтиране на асансьори".
1.3. Участниците следва да разполагат с оборудване, подробно 
описано в чл. 34, ал 1, т. 3, буква "а" от НБЕТНА. 
1.4. Участниците следва да разполагат с офис и пряка телефонна 
линия, съгласно чл. 34, ал 1, т. 3, буква "б" от НБЕТНА. 
1.5. Участниците следва да разполагат с работни помещения, 
съгласно чл. 34, ал 1, т. 3, буква "в" от НБЕТНА. 
1.6. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на 
подобен вид услуги. 
1.7. С оглед на възможностите, предвидени в разпоредбата на чл. 
7, ал. 5 от НБЕТНА, възложителят няма да приема оферти на 
участници, предвиждащи участието на подизпълнители.
2. Изисквания към абонаментната поддръжка:
Изискванията са подробно описани в документацията, публикувана в 
профила на купувача на интеренет адрес: 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2397

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на 
получената комплексна оценка, като на първо място се класира 
офертата с най-висока оценка КО, изчислена по формулата: КО = 
ПННЦ + ПВР + ПСД  (максимален брой точки - 100)
Методика за определяне на комплексната оценка на офертата:
Показатели за оценка: 
ПННЦ - показатeл най-ниска предложена цена - тежест 70 % - 
максимален брой точки 70; 
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ПВР - показател време за реакция - тежест 15 % - максимален брой 
точки 15. Време за реакция е времето за реагиране и пристигането 
на екип на място от минимум двама специалисти при подаден от 
възложителя сигнал за заседнали хора в асансьора и/или авария. 
Участниците следва да предложат времето, за което екипът ще бъде 
на мястото за отстраняване на аварията. 
ПСД - показател срок на доставка на резервни части, неналични в 
склада на участника, определен за изпълнител - тежест 15 %, 
максимален брой точки 15. 

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/03/2016 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
На адрес  http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2397 
могат да бъдат намерени следните документи:
1. Документация за участие в процедурата.
2. Проект на договор.
При желание от страна на участник в процедурата да получи 
документацията на хартиен носител, е необходимо да се изпрати
писмо на имейл или факс на възложителя, посочени в обявлението. 
Документацията ще бъде изпратена на посочен от участника
пощенски адрес за негова сметка. В този случай цената на 
документацията ще бъде 6 лева (действителните разходи за нейното
отпечатване и размножаване), като за сумата ще бъде издадена 
фактура от името на МБАЛ „Света Марина” ЕАД - гр. Варна.
Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК 
и МЗ.
Офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 22.03.2016 г., 10:00 
часа, в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/03/2016 дд/мм/гггг
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