ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Партида: 00779

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.ba
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ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ_____________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00779
Поделение: РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ
Изходящ номер: 349 от дата 17/06/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
РАЙОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ - ПЛОВДИВ
Адрес
ГРАД ПЛОВДИВ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 234 Б
Пощенски код
Страна
Град
РЕПУБЛИКА
ПЛОВДИВ
4003
БЪЛГАРИЯ
Място/места за контакт
Телефон
ГРАД ПЛОВДИВ, БУЛ. БЪЛГАРИЯ 2 34 032 904403
Б
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
ВЕЛИНА ГОСПОДИНЧЕВА
E-mail
Факс
rcth pl@abv.bg
032 904400
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.rcth-plovdiv.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.rcth-plovdiv.com/index.php/2 014-10-29-05-11-25/201411-18-15-25-54
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□Услуги
П Строителство
ЩДоставки
Кратко описание
Доставка на символични подаръци /индивидуално пакетирани
агитационно-рекламни текстилни сувенири/ за кръводарители
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оен. предмет

УНП: 56c3c059-1780-4990-8bl4-135f0f6281d8

Доп. код (когато е приложимо)

22460000
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РАЗДЕЛ III__________ ___________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Символичните подаръци /индивидуално пакетирани агитационнорекламни текстилни сувенири/ са необходими за около 15 000
кръводарители.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000 Валута: BGN__________________________________________ ________
Място на извършване
Доставките ще се извършват периодично, по заявка на РЦТХ код NUTS:
Пловдив, в склада на РЦТХ, гр.Пловдив, бул. “България” № 234 Б.
BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
Индивидуално пакетираните, агитационно-рекламни текстилни
сувенири и материали за кръводарителите да бъдат от естествени
материи и следва да отговарят на изискванията за: оригинален и
естетичен вид; функционалност; специфичност с оглед на тяхното
предназначение. Предлаганите стоки да имат доказан произход и
качество, съобразно действащите стандарти, включително да
отговарят на изискванията за качество и безопасност по Закона за
защита на потребителите.
При представяне на офертите, всеки участник е длъжен да
предостави документ за доказан произход и качество на доставката
-сертификат или декларация за съответствие на качеството на
стоките.
Не се допуска до участие в провеждания избор на Изпълнител,
участник, който не отговаря на изискванията на ЗОП или на някое
от условията на Възложителя.
Участниците да имат добра репутация като доставчици на стоки за
други възложители.
Критерий за възлагане
П най-ниска цена

53икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Съгласно документацията
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/06/2015 дд/мм/гггг

Час: 14:30

Европейско финансиране
Да □ Не Н
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
РЦТХ - Пловдив предоставя достъп по електронен път до
Изискванията за изпълнение на поръчката на интернет адрес:
www .rcth-plovdiv .corn

РАЗДЕЛ IV

___________ _____________________________________________

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 26/06/2015 дд/мм/гггг_____________________________________________________

УНП: 56сЗс059-1780-4990-8Б14-135ffif6281d8
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