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ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение:
Изходящ номер: ИЗ-2943 от дата 19/09/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Адрес
ул . " Свети Георги Софийски" №1
Град
Пощенски код
Страна
София
Р . България
1431
Място/места за контакт
Телефон
02 9230579
УМБАЛ "Александровска" ЕАД,
отдел "Обществени поръчки"
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Зоя Катерска - началник "Обществени поръчки"
Е-таП
Факс
шпЪа! . а1еxапо1^ОV5]<;а@дта^1 . сот
02 9 2 3 0 6 4 6
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
ими . а1еxапо1^ОV5]<:а . сот
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
ммвд . а1еxапо1^ОV5]<.а . сот

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Р Строителство
Д Доставки
ЕЗ У слуги
Кратко описание
„Разработване и внедряване на система за управление на
качеството по стандарт 150 9001:2008" в УМБАЛ „Александровска"
ЕАД.
Основната цел на разработването и внедряването на Система
за управление на качеството съгласно 150 9001 в УМБАЛ
„Александровска" ЕАД, гр. София" е оптимизиране на организацията
на дейността и подобряване в съответствие с нормите и
изискванията на европейския пазар. В техническата спецификация
са описани целите и обхватът на поръчката, изискванията към
изпълнителя, изискванията за представяне на крайния продукт,
както и очакваните резултати.
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Общ терминологичен речник (СРУ)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

79400000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Съгласно документацията
Прогнозна стойност
(в цифри): 56000 Валута: ВОК
Място на извършване
УМБАЛ "Александровска" ЕАД, гр. София, ул. "Св.Г.Софийски" № 1

код 1МУТ8:
ВО411

Изисквания за изпълнение на поръчката

Офертата по чл.101а, ал.2 на всеки участник в процедурата трябва
да съдържа следните документи: 1.Копие от документа за
регистрация или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност,
когато участникът е физическо лице;2.Декларация за
обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 1 от ЗОП (оригинал, по
приложен образец);3. Минимални изисквания за технически
възможности и квалификация на участниците/подробно описани в
документацията/ -Участниците в обществената поръчка трябва да
притежават акредитиран Сертификат за управление на качеството
130 9001:2008 или еквивалентен, с обхват: предоставяне на
консултантски услуги по разработване на системи за управление в
съответствие с международните стандарти;Участниците трябва да
разполага с екип от минимум трима експерта, (на трудов,
граждански или договор за управление и контрол), които ще
отговарят за изпълнението на услугата. 4.Декларация /оригинал/
за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък
от 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена
като краен срок за получаване на офертите;5.
Декларация /оригинал/ за приемане условията на проекта на
договора;6. „Техническо предложение" - Приложение №5; 7. „Ценово
предложение" (Приложение №6).
Критерий за възлагане

ЕИ най-ниска цена

ЕЗ икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предложена обща стойност- 60 т.
Оценка на техническото предложение •
Срок за получаване на офертите
Дата: 07/10/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

40 т.
Час: 15:00
Да ПИ Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и документацията за участие са публикувани на
официалния сайт на възложителя ммм. а1еxапо!^ОV5]<;а . сот Не се
допускат до разглеждане оферти, които не отговарят на
изискванията на чл.101в от ЗОП или на някое от условията на
възложителя. Офертите се подават от участника в
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административната сграда на УМБАЛ "Александровска" ЕАД - отдел
"Обща канцелария" в срока, посочен в поканата. Същите се
поставят в запечатан, непрозрачен плик, като върху плика се
изписва името на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон,
по възможност факс и електронен адрес. Разглеждането и оценката
на офертите ще бъде извършено от комисия, определена от
възложителя след получаване на офертите. Отварянето на офертите
се извършва при условията на чл. 68, ал. З от ЗОП. Дата, час и
място на отварянето на офертите •• 08/10/2014 г.- 11:00 ч в
заседателната зала на административната сграда на УМБАЛ
"Александровска" ЕАД.

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 07/10/2014 дд/мм/гггг
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