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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00468

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

Изходящ номер: 854 от дата 11/06/2014

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

096 300341

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:

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

поканата):

http://mbalmontana.com/

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Събиране, транспортиране, третиране и унищожаване на опасни 

болнични отпадъци.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90524000

УНП: b8a7e252-467c-44d3-9b95-0e684829f108 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
За 12 месеца :

* Генерирани опасни болнични отпадъци - 18 000 кг ; 

* Контейнери : 60 л.- 2 000 броя; 12 л. кофи - 200 броя.

Прогнозна стойност

(в цифри): 30000   Валута: BGN

Място на извършване

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

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците да притежават и представят актуален разрешителен 

документ за извършване на дейността.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
К1 - единична цена - изразява се с число,съответсващо на брой 

точки и представляващо съотношение между най-ниската единична 

цена за събирането,третирането и унищожаването на един килограм 

опасни болнични отпадъци,предложена от участник в процедурата 

към цената предложена от участника на същата позиция,умножена с 

коефициент 55;

К2 - предложение за вида на контейнерите и тяхната цена - 

изразява се в число,съответстващо на брой точки и представляващо 

експертна оценка на комисията за предложението - от 1 до 20 

точки;

К3 - цена на транспорта за един курс - изразява се в 

число,съответсващо на брой точки и представляващо съотношение 

между най-ниската цена предложена от участник в процедурата към 

цената предложена от участника на същата позиция,умножена с 

коефициент 10;

- К4 - опит при изпълнение на поръчката - изразява се в число, 

съответстващо на брой точки и представлява експертна оценка на 

комисията за предложението - от 1 до 15 точки,въз основа на 

представените референции,препоръки,сключени договори за 

изпълнение на същата услуга,техническо оборудване и отговорния 

персонал за изпълнението на услугата.

Срок за получаване на офертите

Дата: 19/06/2014 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:

Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно 

чл.101в от ЗОП.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 19/06/2014 дд/мм/гггг

УНП: b8a7e252-467c-44d3-9b95-0e684829f108 2


