
Партида: 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
е-таН: гор@аор.Ьд, е-гор@аор.Ьд
интернет адрес: Мйр://уууууу.аор.Ьд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение : , -
Изходящ номер: .^.х..!..К
Коментар на възложителя:

.от дата 07/ 12/20 15

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ Александровска ЕАД
Адрес
ул . Свети Георги Софийски № 1
Град
София

Място/места за контакт
отдел Обществени поръчки

Пощенски код
1431

Страна
Република
България

Телефон
02 9230628

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Гергана Дерменджиева
Е-таН
итЬа! . а!ехапс1гоуз1<:а@дтал_1 . сот

Факс
02 9230646

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
ЬЪЪр : //мми. а1еxапс^^оV5^са . сот
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
п1:1;р : //ор. а1еxапс1^ОV5]<:а . сот/?
^=раде&^с1с^=^пс1еx&ро^ас]1]са^с^=20151207К^ЕV2619780

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката

Р Строителство Р Доставки ЕЗ У слуги

Кратко описание

"Организиране и провеждане на специализирани обучения и събития по

проект „Развитие на ефективни програми за ранна диагностика на

децата с аутизъм в България чрез прилагане на международни

стандартизирани инструменти ", Мярка 5 по Програма БГ 07

„Инициативи за обществено здраве", която се осъществява с

финансовата подкрепа на Европейското икономическо пространство и
Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г."

УНП:46ВОс86-639с-4с92-8433-6Ь42с4е80а84



Партида: 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Общ терминологичен речник (СРУ)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 80510000

РАЗДЕЛ III

Количество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА
ПОРЪЧКАТА от документацията за участие.

Прогнозна стойност
(в цифри): 57126.53 Валута: ВОК

Място на извършване
гр. София 1431, ул. "Свети Георги Софийски" № 1 код N0X8:

ВО411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,
попълнен, подписан и подпечатан от участника -- по Приложение № 2;
Представяне на участника •• попълва се и се подписва по приложения
образец -- Приложение № 1; Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП по
приложен образец; Списък на изпълнени услуги с предмет, сходен на
предмета на поръчката за последните 3 (три) години, считано от
крайния срок за подаване на офертата •- по Приложение № 7, придружен
със заверени от участника копия на документи, доказващи извършените
услуги •• удостоверение, издадено от получателя на услугата или от
компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който
е публикувана информация за услугата; Справка-декларация за екипа
от експерти, отговарящи за изпълнението на поръчката съгласно
Приложение № 8. Изискванията към екипа за изпълнение на поръчката
са подробно описани в т. 14.2, РАЗДЕЛ I от документацията за
участие; Заверено копие на валиден сертификат за въведена система
за управление на качеството по стандарт 130 9001:2008 или
еквивалент (с обхват на сертификация, сходен с предмета на
поръчката); Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е
заявил участие на такъв) • съгласно образец (Приложение № 6);
Техническо предложение по образец -• Приложение № 3 Декларация по
чл. 33, ал. 4 от ЗОП ( в свободен текст), по преценка на участника;
Ценово предложение по образец -• Приложение № 4.
Предложенията на участниците не трябва да надхвърлят общата
прогнозна стойност. Предложената офертна цена трябва да е в лева
без ДДС. В цената се включват всички разходи, свързани с
качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще
бъде отстранен от участие.

Критерий за възлагане

Ц най-ниска цена Е<] икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценка на техническото предложение - максимална стойност 70 т.
Предложена цена в лева без ДДС •- максимална стойност 30 т.
Указанията за определяне на оценката по всеки показател и метода на
формиране са подробно описани в Методика за оценка на офертите

УНП:46ВОс86-639с-4с92-8433-6Ь42с4е80а84



Партида: 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Раздел II от документацията за участие

Срок за получаване на офертите
Дата: 16/12/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00

Европейско финансиране Да К1 Не Р

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на

посочения интернат ЪШ ИЛИ ДР1до;
1 1 '

Публичната покана и документацията за участие са публикувани на

официалния сайт на възложителя иим. а!ехапс1гоУ5]са. сот Не се

допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на изискванията

на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на възложителя.

Офертите ще бъдат отворени по реда на чл. 68, ал.З от ЗОП на

17.12.2015 г. от 14.00 в Заседателната зала на УМБАЛ

"Александровска" ЕАД.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/12/2015 дд/мм/гггг

УНП:46ВОс86-639с-4с92-8433-бЪ42с4е80а84


