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А 0 П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.ba , аор@аор.Ьа 

интернет адрес: http://www.aop.bq

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з  ОТ ЗОП

^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 2/2018 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 29/03/2018 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00830
Поделение:________
Изходящ номер: й?.х.Зот дата 29/03/2018 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
Първа специализирана акушеро - 
гинекологична болница за активно лечение 
Света София ЕАД

Национален регистрационен номер:
000689182

Пощенски адрес:
ул. Михалаки Ташев № 2
Град: код NUTS:
София BG411

Пощенски код: Държава:
1330 BG

Лице за контакт:
М .Михайлова

Телефон:
02 4470245

Електронна поща:
ob-porachki@lagb.com

Факс:
02 4470245

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://www.lagb.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.lagb.com/public procurement.html

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Г~| Строителство_____________ ^Доставки_________________ |~|Услуги__________________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без Д ДС)__________________________________
Предмет на поръчката 2 7 0 4 5
Обект на поръчката е доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София" ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца. 
Необходимите за лечебното заведение медицински изделия са подробно 
описани и специфицирани в т.2 от раздел I на документацията за участие 
към обявата. Поръчката е разделена на 3 /три/ обособени позиции.
При изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след подадена 
писмена заявка ще бъдат в петдневен срок от получаване на писмена 
заявка, а за спешни заявки - в рамките на следващия работен ден. Срокът 
за рекламация на доставени некачествени стоки е 14 дни от датата на 
доставката - за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на 
установяването им. Отстраняването на недостатъците от страна на 
продавача е в срок до 3 календарни дни от приемане на рекламацията. 
Доставяните стоки трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по- 
малък от 70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички
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медицински изделия трябва да бъдат с нанесена „СЕ" маркировка, съгласно 
изискванията на Закона за медицинските изделия.
Заплащането на доставените стоки от участника - определен за изпълнител 
на поръчката, се извършва по банков път, отложено - в срок до 
60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и 
представяне на приемателно-предавателен протокол и фактура.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет ЗЗ141114
Доп. предмети 33198000

33141000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 11/04/2018 дд/мм/гтгг Час: 16:00

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Оценката и класирането на участниците, ще се извършва въз основа на 
икономически най-изгодна оферта, по критерия „оптимално съотношение 
качество/цена" на базата на следните показатели:
- Предложена цена - 50 точки
- Качество - 50 точки
Методиката за оценка е подробно описана в документацията за участие към 
обявата. Същите са публикувани в профила на купувача
http://www.lagb.com/public_procurement.html
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
представители на участниците в процедурата. Откритото заседание на 
Комисията ще се проведе на 12.04.2018г, от 11,00 часа в сградата на 
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2,; ет.4, зала 
"Рапортна". _____  ._____ / /'
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 29/03/2018 дд/мм/гггг ~ r:Jy\ 1
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