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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

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: 48   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/01/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 362 от дата 25/01/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Многопрофилна болница за активно лечение Д
-р Братан Шукеров АД

120503871

Пощенски адрес:
бул.България №2
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Смолян BG424 4700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Недялка Стаевска, Виктория Санкова 0301 62666
Електронна поща: Факс:
mbalsmolyan@mbalsmolyan.com 0301 62549
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://mbalsmolyan.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.mbalsmolyan.com/?q=page&idd=index

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
48755.10Предмет на поръчката

„Доставка на електрически материали, водопроводни части, строителни 
материали и електрически уреди за нуждите на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ 
АД" (съгласно техническата спецификация на Възложителя- приложение №1). 
Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не задължават 
Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно своята необходимост. 
Доставките се извършват по предварителна заявка от страна на 
възложителя.
Договорът за изпълнение на обществената поръчка има действие до 12 
месеца или до подписване на нов договор със същия предмет по реда и при 
условията на ЗОП, или до изчерпване на стойността на обществената 
поръчка по настоящия договор.
Договорът може да бъде изменян при условията на чл.116 от ЗОП. 

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 44100000

УНП: 97756a44-c02f-4ce0-a12f-099c87ed2ef3 1
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Доп. предмети 31681410

31681100

31224100

44115200

44115210

31224500

39711360

39715100

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 06/02/2018 дд/мм/гггг Час: 16:00

РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
Документите, свързани с участието на участника в обществената поръчка, 
се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочва: 1. наименованието на кандидата/участника, включително 
участниците в обединението, когато е приложимо; 2. адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 3. 
наименованието на поръчката, а когато е приложимо - и обособените 
позиции, за които се подават документите. Офертата се подава в 
деловодството на МБАЛ "Д-р Братан Шукеров"АД, гр.Смолян, бул.България 
№2 до указания в обявата срок и час. По време на публичното заседание 
на комисията имат право да присъстват участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 
ППЗОП. Достъп до документацията, допълнителната информация и документи, 
свързани с изпълнението на поръчката: http://op.mbalsmolyan.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20180125ALJb3109071 

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 25/01/2018 дд/мм/гггг

УНП: 97756a44-c02f-4ce0-a12f-099c87ed2ef3 2


