Партида: 01288

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

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

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01288
Поделение: ЦСМП - Разград
Изходящ номер: 646 от дата 24/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Център за спешна медицинска помощ - Разград
Адрес
ул. Коста Петров 2
Град
Пощенски код
Разград
7200
Място/места за контакт
Телефон
084 661682
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
д-р Николай Георгиев Йоцов
E-mail
Факс
csmp.rz@mail.bg
084 661682
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.csmprazgrad.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на Мултифункционален дефибрилатор ЕКГ монитор
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: c4f931cb-fa54-42ea-b4a7-553eac2e38b3

Осн. код
33124100

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Прогнозна стойност
(в цифри): 16100 Валута: BGN
Място на извършване
ЦСМП - Разград ул. Коста Петров 2

код NUTS:
BG324

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията,
описани в "Технически параметри и характеристики на доставката"
или да притежава по-добри параметри.
2. Предложенията да бъдат придружени с пълна и изчерпателна
документация - технически документи на производителя, брошури на
български език за доказване съответствието на предлаганата
апаратура с изискванията на техническата спецификация.
3. Офертата трябва да взключва доставка, монтаж и инсталация,
пускате в действие и предаване в готовност за експлоятация с
всички необходими за експлоатация принадлежности и консумативи.
4. Предложените изделия да бъдат фабрично нови, приезведени не
по-рано от 2014 год., да не са били демонстрационни, да не са
рециклирани - декларация от участника.
5. Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark -Директива 93/42
ЕЕС с нанесена маркировка върху медицинското изделие, в
съответствие с изискванията по чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ.
6. Участникът предоставя документите, удостоверяващи
съответсвието на изделията с техническите спецификации и
приложими стандарти: - декларация за съответствие на
медицинското изделие по чл. 14 ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителя или негов упълномощен представител, и/или ЕС
сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотофициран
орган/копие от оригинала и в легаризиран превод на български
език/.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг

Час: 14:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписани и
подпечатани от участника.
2. Копие от документ за регистрация по ЗТР, БУЛСТАТ, при
обединения - документ, подписан от лицата в обединението с
посочен представляващ.
3. Декларация за съответствие на обстоятелствата по чл. 47 ал.
УНП: c4f931cb-fa54-42ea-b4a7-553eac2e38b3
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1,2 и 5 от ЗОП.
4. Отделен плик с надпис "Цена", съдържащ оферта с ценовото
предложение в бг. лева без ДДС със срок на валидност на
офертата.
5.Определеният за участие участник, представя изискуемите
дакументи по ЗОП при сключване на даговора.
6. Отварянето на офертите е на 04.12.2014 г. от 11.00 часа в
администрацията на ЦСМП - Разград, ул. Коста Петров 2.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг

УНП: c4f931cb-fa54-42ea-b4a7-553eac2e38b3
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