
Партида: 00502 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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-854 от дата 14/03/2016
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за техническо обслужване, 
експлоатация и текущи ремонти на отоплителна инсталация 
в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите й 
парокондензна, котелна и водопреносна системи, спирателна и 
регулираща арматура, за срок 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=2420

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за техническо обслужване, експлоатация и 
текущи ремонти на отоплителна инсталация в МБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД, както и принадлежащите й парокондензна, котелна и 
водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура, за срок 
от една година

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50721000
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Партида: 00502 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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=2420

Прогнозна стойност
(в цифри): 79180   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=2420

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 поддържани и ремонтиране на отоплителни 
инсталации и да притежават валидно удостоверение за това, 
издадено от Държавната агенция за метрологичен и технически 
надзор или оправомощени длъжностни лица от Главна дирекция 
„Инспекция за държавен технически надзор“ или еквивалент. 
1.2. Участниците е необходимо да разполагат с нает по трудово 
правоотношение квалифициран персонал - не по-малко от едно лице 
с необходимата квалификация, съгласно  НАРЕДБА № 41 от 
09.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации“ или еквивалент.
1.3. За поддръжка на котелни помещения на ДКЦ, Психиатрични 
клиники, Онкологичен  и лъчетерапевтичен център и Инфекциозна 
клиника, участниците е необходимо да разполагат с нает по 
трудово правоотношение квалифициран персонал - не по-малко от 
едно лице с необходимата квалификация, съгласно  НАРЕДБА № 85 от 
22 юли 2013 г. за придобиване на квалификация по професията 
„Оператор на парни и водогрейни съоръжения“  или еквивалент.
1.4. Участниците е необходимо да разполагат с нает по трудово 
правоотношение квалифициран персонал - не по-малко от едно лице 
с необходимата квалификация, съгласно НАРЕДБА № 13 от 05.05.2010 
г. за придобиване на квалификация по професията „Заварчик“ втора 
степен или еквивалент. 
1.5. Участниците следва да разполагат с пряка телефонна линия за 
осигуряване на 24 часово дежурство.
1.6. Участниците следва да разполагат с необходимото за 
поддържане на отоплителната инсталация техническо оборудване.
1.7. Участниците следва да притежават опит в изпълнението на 
подобен вид услуги.
2. Изисквания към техническото обслужване:   
Подробно описани в документацията, публикувана в профила на 
купувача на интернет адрес: 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=2420

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

Показатели за оценка на офертите
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на 
изискванията на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се 
класира на база критерий най-ниска цена.
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Срок за получаване на офертите
Дата: 24/03/2016 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=2420 
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: 25.03.2016 г., 10:00 
часа, в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 24/03/2016 дд/мм/гггг
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