Партида: 994

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: 994
Поделение: ________
Изходящ номер: 645 от дата 04/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ Елин Пелин ЕООД
Адрес
Ул. Здравец 15
Град
Пощенски код
Страна
Елин Пелин
2100
България
Място/места за контакт
Телефон
0725 60152
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
д-р Мая Луканова
E-mail
Факс
mbal_elin_pelin@abv.bg
0725 60152
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
mbal_elinpelin.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
mbal_elinpelin.com

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на медикаменти
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: 46f3c93e-5498-4678-8fb3-b2388be965e4

Осн. код
33690000

Доп. код (когато е приложимо)

1
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Съгласно нуждите на лечебното заведение
Прогнозна стойност
(в цифри): 65000 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Елин Пелин, ул. "Здравец" 15

код NUTS:
BG412

Изисквания за изпълнение на поръчката
Съгласно техническата спецификация
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Оценката на офертите ще се изчислява по следната методика:
ОЦЕНКА = 0.6 х ТО + 0.4 х ФО ТО = К1 + К2 + К3 + К4 + К5,
където: ТО - техническа оценка
К 1 - съответствие на офертата, дадена от кандидата със
спецификацията на Възложителя. - 30 т.
К 2 - срок на изпълнен ле на поръчката ежедневно и по спешност 10 т.
К2 = минимален предложен срок х 10
предложен от кандидата срок на доставка К 3 - гаранционен срок
(на медикаментите към момента на доставката) - 25 т.
К 3 = предложен гаранционен срок от кандидата х 25 мах.
предложен гаранционен срок К 4 -предишен опит на кандидата - от
0 до 5 т.
К 5 - разсрочено плащане но по - малко от 30 / тридесет / дни от
датата на представената фактура - 30 т.
ФО - финансова оценка. Образува се от показателя цена и се
изчислява, както следва:
ФО = min. предложена ценах 100
предложена от кандидата цена
Срок за получаване на офертите
Дата: 12/09/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 10:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Допълнителна информация може да бъде получена на посочената
интернет страница на Възложителя, в секцията Профил на купувача.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 12/09/2014 дд/мм/гггг

УНП: 46f3c93e-5498-4678-8fb3-b2388be965e4
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