
ГЬцЩИЮГОЯКЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4

e-mail: pk@aon.hn , aoD@aop.bo 
интернет адрес: http://www.aon.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

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

Номер на обявата: 05/2018 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 09/05/2018 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________ ___
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00830
Поделение:________
Изходящ номер: 05-131 от дата 18/05/2018 
Коментар на възложителя:
към обява ID9075828/09.05.2018

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-porachki01agb.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
~1  Строителство_____________ [~~|Доставки_________________ ^Услуги__________________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)____________________________________
Предмет на поръчката 3 9^00
Предмет на настоящата обществена поръчка е осигуряване на 
застрахователни услуги за нуждите на ПСАГБАЛ «Света София» ЕАД за срок 
от една година. Поръчката е разделена на шест обособени позиции, 
подробно описани в обявата и документацията за участие.

Плащанията за изпълнение на поръчката ще бъдат извършени от 
Възложителя на четири равни вноски, разпределени по тримесечия за 
едногодишен срок на застрахователния договор. Плащанията ще се 
извършват в български лева по банкова сметка посочена от Изпълнителя, 
като първата вноска се заплаща в 5-дневен срок от представяне на 
застрахователната полица, а последващите тримесечни вноски съгласно 
определената в застрахователната полица дата на падеж.

Застрахователните обезщетения ще се изплащат по предложение на 
участника в срока, определен в общите условия на Застрахователя за 
съответната обособена позиция, но не повече от 15 (петнадесет) дни след 
постъпването на всички необходими документи при Застрахователя, 
доказващи претенцията по основание и размер. Всички обезщетения ще се 
изплащат по банкова сметка на Възложителя.
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Взаимоотношенията между страните при настъпване на застрахователно 
събитие, както и условията по давност, подсъдност и регресен иск ще се 
определят съгласно Кодекса за застраховането и общите условия по 
застраховката предложени от Застрахователя.

Мерките осигурени от Възложителя за намаляване на риска от 
настъпване на застрахователни събития са свързани с: изградена в 
сградата на ПСАГБАЛ „Света София" ЕАД система с охранителна техника за 
видеонаблюдение и контрол на достъп до част от отделенията, чрез 
ел.отваряне на вратите с чип; наличие на физическа, невъоръжена охрана 
на сградата, както и пропускателен режим с бариера за достъп в дворното 
пространство на болницата; поддържане в изправност на пожарогасители в 
съответствие с изискванията за пожарна и аварийна безопасност; наличие 
на пожароизвестителна система.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

О сн.код Доп. код (когато е приложимо)
Осн. предмет 66510000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 22/05/2018 дд/мм/гггг 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 □  Не ЕЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
Към обявата за събиране на оферти е публикувана и документация за 
участие, в която подробно са описани предмета на поръчката, 
изискванията към участниците и указанията за подготовка и представяне 
на оферти.
Оценката на офертите и класирането на участниците ще се извършва по 
критерия „най-ниска цена".
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
представители на участниците в процедурата. Откритото заседание на 
Комисията ще се проведе на 23.05.2018г, от 10,00 часа в сградата на 
ПСАГБАЛ "Света София" ЕАД, гр.София, ул.Михалаки Ташев №2/ еау.4, зала 
"Рапортна". ___ __
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 18/05/2018 дд/мм/гггг \UVPry-/> у:
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