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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00481
Поделение: ________
Изходящ номер: 464 от дата 28/06/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
" Център за психично здраве-Стара Загора"-ЕООД
Адрес
ул.Армейска "№16
Град
Пощенски код
Стара Загора
6000
Място/места за контакт
Телефон
042 620350
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Пенка Проданова
E-mail
Факс
cpzstz@abv.bg
042 620350
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
РБългария

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

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Строително- ремонтни дейности с материали на изпълнителя в Звено
за активно лечение на ЦПЗ-Стара Загора-ЕООД находящо се на
ул."Армейска " № 16, гр.Стара Загора.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: ec692f02-85c9-42ed-863e-3dbaeab95b21

Осн. код
45000000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно техническа спецификация /количествена сметка/,
публикувана на адреса на профила на възложителя www. cpzstz.com
Прогнозна стойност
(в цифри): 110000 Валута: BGN
Място на извършване
Сградата на "ЦПЗ-Стара Загора"-ЕООД ,ул.Армейска " №16

код NUTS:
BG344

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участникът да бъде регистриран търговец с предмет на дейност,
включващ строителство. Участникът следва да има опит в извършването
на строителни дейности в здравни заведения както и да разполага с
необходимия експертен и технически персонал за изпълнение на
поръчката, което се доказва със списък на изпълнени договори през
последните три години и препоръки. Участниците следва да имат
застраховка професионална отговорност съгл.чл.171 от ЗУТ и да
представят на възложителя копие от нея. Участниците следва да
отговарят на изискванията на чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП, което
се удостоверява с декларация. Предлаганата цена за изпълнение на
СМР следва да бъде окончателна, включаща и непредвидени разходи,
ДДС, материали , труд и всички суми за извършване на СМР в
окончателен вид, като следва да бъде представена в офертата по
следния начин:остойностена количествена сметка, приложена към
поканата и обща стайност на видовете СМР, както следва: СМР в
лева без ДДС в т.ч. стойност на вложените материали, труд и други
допълнителни разходи; непредвидени разходи върху СМР в процент и
лева; процент печалба в лева; всичко снойност без ДДС в лева; ДДС
20 % в лева; общо цена с ДДС в лева. Окончателното плащане на СМР
се извършва отсрочено след приемане на извършените СМР по
количествената сметка чрез подписан акт обр.19 и представяне на
фактура. Гаранционните срокове, предложени в офертата, не трябва
да бъдат по-ниски от тези, определени в нормативните актове.
Офертите на участниците трябва да отговарят на изискванията на
чл.101в от ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.най-ниска цена за изпълнение за СМР с относителна тежест -50% в
комплексната оценка;
2.най -кратък срок за изпълнение на поръчката с относителна тежест
-20% в комплексната оценка;
3.най-дълъг гаранционен срок с относителна тежест 10% в
комплексната оценка;
4.най- ниска стойност на авансово плащане с относителна тежест 10%
в комплексната оценка;
5.най-дълъг срок за окончателно плащане на СМР с относителна тежест
10% в комплексната оценка;
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Срок за получаване на офертите
Дата: 05/07/2013 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Час: 13:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на
посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 05/07/2013 дд/мм/гггг
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