
Партида: 00600 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: rop(5)aop.bg , e-rop(o)aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00600 
Поделение: 
Изходящ номер: 927 от дата 12/06/2015 
Коментар на възложителя: 
Покана за оферта за Изработка и доставка на бланки, книги и 
журнали. 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

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/изработка-и-доставка-на- бланки-книги-и 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
G Строителство О Доставки БЗУслуги 

Кратко описание 
Изработка и доставка на бланки, книги и журнали. 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 22900000 

Доп. предмети 22458000 

ЗА АКТИВНО Л^ЕНкСТО 
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РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
79 артикула, описани по вид и количество в документацията за 
участие. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 7000.00 Валута: BGN 

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

BG411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Кандидатите за изпълнител да притежават необходимата материална 
база и ресурси за изпълнение на поръчката. Срок за изпълнение на 
поръчката - до 5 работни дни след получаване на заявка. 
Критерий за възлагане 
^най-ниска цена 

Показатели за оценка на офертите 
Поръчкатка е разделена на две обособени позиции, за всяка от 
които може да се участва самостоятелно, като критерий за оценка 
е най-ниска цена за обособената позиция като цяло. 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 23/06/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30 

Европейско финансиране Да • Не Н 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
Документация за участие достъпна на профила на купувача на 
Възложителя. Мостри на исканите материали - при Възложителя. 
Офертите ще се отварят на 2б.0б.2015г. от 10.00 часа в 
аудиторията на СБАЛББ "Света София" ЕАД - бул. "Акад. Иван 
Гешов" №19 - партер. Условие на Възложителя е предварително 
заявяване на мострите, направено предния работен ден. За Раздел 
I - книги и журнали, Възложителят не предоставя мостри. Исканите 
материали могат да бъдат разгледани на място при Възложителя, 
след предварителна уговорка. 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 23/06/2015 дд/мм/гггг 

П икономически най-изгодна оферта 
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