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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg, e-rop@aop.b9
интернет адрес: http://www.aop.bg

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна ин формаци я
Партида на възложителя: 0! 030
Поделение:
Изходящ номер: 949 от дата 25/09/2013
Коментар на възложителя:

Р А З Д Е Л 1: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ '' Д-р Димитър Чакмаков - Раднево''
ЕООД
Адрес
ул."Георги Димитров" № 4 2
Град
Пощенски код
Страна
Раднево
РБългария
6260
Място/места за контакт
Телефон
Технически
сътрудник
0417 82023
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Марта
Емилова
Стефанова
E-mail
Факс
mbal radnevo@abv.bg
0417 82581
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.obshtina.radnevo.net; www.radnevo.acstre.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.obshtina.radnevo.net; www.radnevo.acstre.com
РАЗДЕЛ П
Обект на поръчката
•Строителство

D Доставки

ВЗ Услуги

Кратко описание
Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска техника
(апаратура и оборудване) на МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков -Раднево" ЕООД,
гр,Раднево
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет

У Н П «'68721 I-<Mdc-4c7a-«f!M.3dWB87d ilk

Дон. код (когато е приложимо)

50400000

I
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Р А З Д Е Л 111
Количество или обем

Видът,местонахождението и количеството на медицинската апаратура
са конкретизирани в Техническа спецификация, която може да
бъде намерена на посочения в настоящата покана
интернет
адрес.
Прогнозна стойност
(в цифри): 40000.00 Валута: BGN
Място на извършване
МБАЛ "Д-р Д.Чакмаков - Раднево" ЕООД, гр. Раднево

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката

Поръчката включва непрекъснато сервизно обслужване на
медицинската апаратура на Възложителя, текущ и основен ремонт,
профилактика, отстраняване на внезапно възникнали аварии.
Участниците трябва да отговарят на следните изисквания:
-спрямо тях да не са налице обстоятелствата по чл.47 ал.1, ал.
2, т.1, т.2, т.2а, т . 3 , т . 4 и т . 5 и а л . 5 от ЗОП. Доказва се с
декларация, представена от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от
ЗОП;-да притежават минимум 3 години опит в сервизирането на
съответната медицинска апаратура, за която участвуват. Доказва
се с декларация, съдържаща списък на основните договори за
абонаментно сервизно обслужване на медицинска апартура,
извършени през последните три години, с предмет, стойност, срок
и име на възложителя, придружен с препоръки за добро изпълнение;
-да имат
внедрена система за управление на качеството. Доказва
се със Сертификат ISO 9001: 2008 или еквивалент на името на
участника в обхвата на предмета на поръчката; -да притежават
Лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения, в
случаите, в които участвуват за сервиз на такава апаратура.
Доказва се с Лицензия за работа с източници на йонизиращи
лъчения, издадена от АЯР.;-да разполага с минимум трима сервизни
специалисти за осигуряване дейностите по сервизното обслужване
на медицинската апаратура, предмет на поръчката. Доказва се със
списък на технически лица, отговорни за изпълнение на поръчката,
включително на тези, отговарящи за контрола на качеството,
придружен с документи, удостоверяващи образованието и
професионалната квалификация на лицата, които отговарят за
извършването на услугата.-Да разполагат със сервизна база,
находяща се на територията на Община Раднево, Община Гълъбово,
Община Нова Загора или Община Стара Загора и техническо
оборудване за изпълнение предмета на поръчката. Доказва се с
декларация за наличието на сервизна база и съответното
техническо оборудване за изпълнение на поръчката.Офертите се
представят в запечатан плик с обозначение : Предмет на
поръчката; Номер на публичната покана в РОП; име, адрес,
телефон, факс на участника; вид на позицията, за която се
участвува.
Критерий за възлагане
• най-ниска цена

И икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Показател за оценяване: предлагана цена за изпълнение на
поръчката; тежест: 70

УНП: е » 8 ? 2 | 1-0Жк-4с7а-а«4-3,М9В87<|М<!
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Показател: време за реакция при заявена повреда; тежест:
30.Оценяването ще се извърши по следната методика:1.1..Оценка на
ценовото предложение /Оц/ - Оцо = Ц1/Ц2*70, където: Ц1 е
минималната цена, съгласно ценовото предложение на участника,
предложил най-ниска цена; Ц2 е цената, съгласно ценовото
предложение на съответния участник;1.2.Време за реакция при
заявена повреда /Овр. / - с максимален брой точки - 30 точки Овр - оценка на предложението по този показател се определя по
формулата :Овр = Овр1/Овр2 х 30 , където: Овр1 е най-късото
врейе за реакция, предложено от участник;0вр2 е времето за
реакция, предложено от оценявания участник.Времето за реакция се
определя в часове.1.3. Определяне на комплексната
оценка /0/.Комплексната оценка се определя по следната формула:
0 = Овр +Оц.
Срок за получаване иа офертите
Дата: 09/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да •

Не КЗ

До пъл н и тел на ин форма ц и и
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

Обособените позиции и включената в тях апаратура са
конкретизирани в Техническа спесификация, която може да бъде
намерена на посочениия в настоящата покана интернет адрес.
Р А З Д Е Л IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 09/10/2014 дд/мм/гггг

vun- л в т я i

