
Партида: 00325 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00325
Поделение: ________
Изходящ номер: 954 от дата 14/03/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ Свети Георги ЕАД
Адрес
бул. Пещерско шосе №66
Град Пощенски код Страна
Пловдив 4000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон
УМБАЛ Свети Георги ЕАД, гр. 
Пловдив, бул. Пещерско шосе №66

032 602930; 032 602849

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
проф. д-р Карен Бриянов Джамбазов, д.м., инж. Иван Русев - Н-к 
МТ, Тенчо Василев - гл. юрисконсулт
E-mail Факс
unihosp@unihosp.com 032 644059
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://unihosp.prozop.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20160312PoQV3745196
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://unihosp.prozop.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20160312PoQV3745196

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
"Застраховка на медицинска апаратура предоставена безвъзмездно 
на УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив по благотворителна 
инициатива „Българската коледа“"

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 66515000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
описани подробно в техническа спецификация – Приложение № 1 и 
Таблица №1.
Прогнозна стойност
(в цифри): 4000   Валута: BGN
Място на извършване
УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, гр. Пловдив, бул. Пещерско шосе №66 код NUTS:  

BG421
Изисквания за изпълнение на поръчката
1, Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 
прилагане на ЕИК или на копие от регистрационен документ за 
създаване на юридическо лице ведно с удостоверение за актуално 
състояние от съответния публичен регистър в оригинал или във 
формата на нотариално заверено фотокопие. 
2.Техническо предложение за изпълнение на поръчката съобразено с 
предварително зададена техническа спецификация - Приложение № 1 
и Таблица №1- списък на медицинската апаратура предоставена на 
УМБАЛ „Свети Георги“ ЕАД гр. Пловдив.
3.   Разрешение за извършване на застрахователна дейност- 
заверено от участника копие.
4. За изпълнение на посочените услуги изпълнителят представя 
ценово предложение съдържащо: Начин на плащане: еднократно или 
на вноски, без оскъпяване, по избор на застраховащия, условия и 
начин на плащане;
5. Срок на валидност на офертата – не по малък от 30 календарни 
дни, считано от крайната дата за подаване на офертите.
6. Варианти на офертата не се допускат. 
7. Офертите ще бъдат оценени по критерия “най-ниска цена”. 
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици –по образец 
9. Декларация за съгласие с проекта на договор.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 24/03/2016 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:
Документацията на поръчката е публикувана едновременно с 
изпращането на настоящата информация в РОП в Профила на купувача 
на възложителя, в електронното досие на поръчката на интернет 
адрес http://unihosp.prozop.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20160312PoQV3745196
Дата и място на отваряне на офертите: деня, следващ изтичането 
на срок за получаване на офертите, 08:00ч. в административната 

УНП: 3ef8ac9b-6210-4ab8-9648-cea68f1b9e76 2



Партида: 00325 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

сграда на УМБАЛ "Свети Георги" ЕАД, бул. "Пещерско шосе" № 66, 
гр. Пловдив
При сключване и изпълнение на застрахователният договори могат 
да бъдат ползвани услугите на „Амарант България” ООД –
лицензиран застрахователен брокер, в качеството му на обслужващ 
брокер на УМБАЛ ”Свети Георги”ЕАД, съгласно договор за възлагане 
от 26.11.2012г., 

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/03/2016 дд/мм/гггг
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