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

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 2018-003

Възложител: МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД
Поделение
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00113
Адрес: гр. Кюстендил пл. 17-ти Януари № 1
Лице за контакт Бойко Георгиев
Телефон: 078 550253
E-mail: mbal_kn@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] ДРУГ адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[X] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Доставка на канцеларски материали и медицински формуляри”

Кратко описание“Доставка на канцеларски материали и медицински формуляри” за нуждите на
МБАЛ”Д-р Н.Василиев”АД, гр.Кюстендил, съгласно обособени позиции в Приложение № 4 към
документацията
Място на извършване: доставка в МБАЛ”Д-р Никола Василиев”АД, в гр.Кюстендил, пл.”17-ти
януари”№1
Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): [ 26733,33 лв ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [1 ]
Наименование: [Медицински формуляри]

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [24 683,33 лв ]
Номер на обособената позиция: [2 ]
Наименование: [Канцеларски материали]
Прогнозна стойност (влв., без ДДС): 2050 лв
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е пршожимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелства по
чл. 54 ал. 1 от ЗОП
Обособена позиция №1 е запазена за изпълнение от специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания, като участникът трябва да докаже, че минимум 70 на сто от
персонала му се състои от хора с увреждания или такива в неравностойно положение и че
същите ще са ангажирани в изпълнението на поръчката. Същият трябва да е регистриран като
специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания най-малко три години преди
датата на откриване на конкретната процедура за възлагане на обществена поръчка.
Специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания могат да участват в
обществената поръчка, при условие че могат да изпълнят най-малко 80 на сто от нейния предмет
със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс. За изпълнение на условието те могат да
ползват подизпълнители или да се позовават на капацитета на трети лица, ако подизпълнителите
или третите лица са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
В процедурата могат да участват и други заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат
само ако няма допуснати оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Писмени доказателства,
удостоверяващи изпълнението на изискванията към кандидатите и техническите възможности за
изпълнение на поръчката.

Икономическо и финансово състояние: • Заверено от участника копие на последния му
годишен счетоводен баланс и отчета за приходи и разходи. В случаите на новорегистрирани
търговски дружества и в случаите, когато участникът упражнява свободна професия, такива
документи не се изискват;

Технически и професионални способности: Справка за техническото оборудване и наличните
транспортни средства на кандидата; Документи, удостоверяващи образованието и
професионалната квалификация на кандидата или на ръководните му служители; Данни за
средния годишен брой работниците и служителите и за броя на ръководните служители на
кандидата за последните три години;

Информация относно запазени поръчки (когато е пргтожгшо):
[X] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение

Поръчката е запазена за лица, които отговарят на изискванията на чл. 190 ал. 1 и 2 от ЗОП
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[X] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [........]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [30.11.2018]

Час: (чч:мм) [ 16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [30.12.2018]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 03.12.2018 г от 08:15 ч
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ „д-р Н. Василиев” АД гр.
Кюстендил

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: [] Да [X] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........]

Друга информация (когато е приложимо): [....... ]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 22.11.2018 г

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат)
Длъжност: [изпълнителен
**¥ * а

