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Деловодна информация

Партида на възложителя: 00468

Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Изходящ номер: 1217 от дата 21/08/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Страна
Монтана 3400 България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана

0888 295577

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Борислав Борисов

E-mail Факс
mbalmont@net-surf.net 096 307554

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://mbalmontana.com/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.mbalmontana.com/page/show/54

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Периодични доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ "Д-р 

Ст. Илиев"АД гр.Монтана

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 24111900

Доп. предмети 24112200

24112100
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Периодични доставки съобразно нуждите на Възложителя.

Прогнозни количества за една година :

1.Течен кислород - 80 000 кг;

2.Бутилиран газообразен кислород (бутилки 8 куб.м.) - 55 бутилки 

- 440 куб.м.;

3.Бутилиран райски газ (диазотен оксид)/ бутилки 10кг - 110 

бутилки - 1 100 кг ;

4.Бутилиран въглероден диоксид (бутилки 30 кг) - 10 бутилки - 

300 кг ;

5.Бутилиран въглероден диоксид (бутилки 10 кг) - 20 бутилки - 

200 кг.

Прогнозна стойност

(в цифри): 27000   Валута: BGN

Място на извършване

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертите на Участниците трябва да съдържат:

1.Списък на представените документи.

2.Сведения за Участника - копие от документа за регистрация или 

единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за 

търговския регистър (ЗТР), когато участникът е юридическо лице 

или едноличен търговец; копие от документа за самоличност когато 

участникът е физическо лице.

3. Оригинал или заверено копие на разрешение за търговия на едро 

или производство на медицински газове.

4.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, 

т.1 и ал.5 от ЗОП .

5.Декларация за наличието или липсата на подизпълнител.

6.Декларация  за наличие на сертификати за качество 

удостоверяващи съответствието на предлаганите газове с БДС 

касаещи първо качество медицински газове или еквивалентни, 

разрешения за употреба и други документи доказващи пригодността 

за използване на продуктите за медицински цели.

7.Заверен препис от оторизационно писмо/ или оригинал/ на името 

на участника - за продажба на територията на Република България 

на съответния медицински газ. В случай, че писмото е от 

чуждестранен производител се представя в заверен от участника 

оригинал и в легализиран превод.

8.Декларация за наличната техника, оборудване и специализирани 

транспортни средства, които са освидетелствани от ДАМС за превоз 

на опасни товари по ADR  от клас, съответстващ на продуктите, 

предмет на процедурата .

9.Декларация за възможност за снабдяване на възложителя с 

оборотни стоманени бутилки, които се използват само за доставка 

на газ.

10.Декларация, че всяка доставка ще бъде придружена от анализни 

протоколи, протокол за изпитване на бутилките, разрешение за 

продажба на съответната партида и информационен лист за 

безопастност от производителя, удостоверяващ съответствието на 

предлагания продукт с българските стандарти, касаещи 

медицинският газ, предмет на поръчката.

УНП: 8c84521f-24bb-4f08-b15d-b55f0b73e2d0 2



Партида: 00468 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

11.Декларация за срок на доставка.

12.Декларация за срок на плащане.

13.Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника

- внедрена система за управление на качеството .

14.Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент на името на 

участника- система за управление на здравословните и безопасни 

условия на труд.

15.Оригинал или заверено копие на удостоверение за извършване на 

дейности по поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под 

налягане, издадено от ДАМТН.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 01/09/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

*Срок на валидност на офертите - 30 дни от датата на подаване, 

заявен в ценовата оферта.

* Представените оферти да отговарят на изискванията ,съгласно 

чл.101в от ЗОП  като съдържат: заявление с данни на оферента и 

ценово предложение. При изготвянето на ценовата оферта 

участникът следва да се съобрази със всички разходи свързани с 

изпълнението на поръчката.Цената, която ще се заплаща от 

Възложителя за изпълнението на всяка отделна доставка, 

представлява крайна доставна цена на газовете, с ДДС и включени 

всички разходи до краен получател - МБАЛ "Д-р Ст.Илиев" АД - 

гр.Монтана.

*Отварянето на подадените оферти ще бъде на 02.09.2014г., 13:00 

часа в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана ул. 

„Сирма войвода” №2.

*При сключване на договора определеният за изпълнител участник 

внася гаранция за изпълнение в размер на 3 % от стойността на 

договора без включен ДДС.

*При неуредени в настоящата покана въпроси се прилагат 

разпоредбите на глава 8а от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 01/09/2014 дд/мм/гггг
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