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ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 
Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00600 
Поделение: 
Изходящ номер: 1731 от дата 01/12/2015 
Коментар на възложителя: 
Покана за оферта за Доставка на канцеларски материали. 

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести 
Света София ЕАД 
Адрес 
бул. Акад. Иван Гешов №19 
Град Пощенски код Страна 
София 1431 България 
Място/места за контакт Телефон 
организатор обществени поръчки 03592 8054230 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Анна Малечкова 
E-mail Факс 
b e l o d r o b n a sbal@abv.bg 03592 8054344 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.sbalbb-sofia.com 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://sbalbb-sofia.com/доставка-на-канцеларски- материали-2 015г 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
J Строителство В] Доставки ДУслуги 

Кратко описание 
Доставка на канцеларски материали, подробно описани по артикули 
и количество в документацията за участие. 

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

Осн. предмет 30192000 
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количество или обем (Когато е приложимо) 
5 броя артикули, описани по вид и количество в документацията 
а участие 
рогнозна стойност 

5 цифри): 8000.00 Валута: BGN 

Място на извършване 
бул. "Акад. Иван Гешов" №19 - склад консумативи код NUTS: 

BG411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Доставка - в срок до 72 часа след получаване на заявка. Срок на 
плащане - отложено, след доставка и представяне на първичните 
счетоводни документи. 
Критерий за възлагане 

най-ниска цена 

Показатели за оценка на офертите 
цена в лв. без ДДС. 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 10/12/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30 

Европейско финансиране Да D He 

Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Документация за участие достъпна на профила на купувача на 
Възложителя. Офертите ще се отварят на 14.12.2015г. от 10.00 
часа в аудиторията на СБАЛББ "Света София" ЕАД - бул. "Акад. 
Иван Гешов" №19 - партер. 

РАЗДЕЛ IV 
Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 10/12/2015 дд/мм/гггг 

• икономически най-изгодна оферта 
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