
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-2661 от дата 12/12/2014
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за абонаментно обслужване на специализиран 
софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина” ЕАД

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
отдел ОМНА 052 978391

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Павел Щерев

E-mail Факс
omna@abv.bg 0888 644603

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=240

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на изпълнител за абонаментно обслужване на специализиран 
софтуер, собственост на МБАЛ „Света Марина” ЕАД

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 48180000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
съгласно Приложеното техническо задание. Файлът е с име 
Tehnichesko zadanie.doc и може да бъде свален от адрес 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=240

Прогнозна стойност
(в цифри): 75000   Валута: BGN

Място на извършване
Клиниките и отделенията на МБАЛ "Света Марина" ЕАД, гр. Варна код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно Приложеното техническо задание. Файлът е с име 
Tehnichesko zadanie.doc и може да бъде свален от адрес 
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=240
Да бъдат представени от участниците необходимите документи, 
съгласно изискванията на ЗОП при сключване на договор.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 22/12/2014 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:
Офертата по чл. 101а, ал.2 от ЗОП трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. техническо предложение;
3. ценово предложение - цената се представя по следния начин - 
крайна единична цена в лева (с вкл. мита, такси, ДДС) до крайния 
получател - МБАЛ "Света Марина" ЕАД;
4. срок на валидност на офертата;
5. срок за изпълнение;
6. начин на плащане;
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник 
може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Офертата се подписва от законния представител на лицето, което 
подава предложението или упълномощено от него лице. Представя се 
в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен 
адрес.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 22/12/2014 дд/мм/гггг
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