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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

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

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 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00600 
Поделение: 
Изходящ номер: 855 от дата 27/05/2015 
Коментар на възложителя: 
Покана за оферта за Подмяна на 
съществуващата шахта в База 1. 

асансьора с преустройство на 

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/подмяна-•на-асансьора-с-преустройство 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
П Строителство КЩоставки ПУслуги 

Кратко описание 
Демонтаж на асансьор, строително - ремонтни дейности по 
преустройство на съществуващата асансьорна шахта, доставка, 
монтаж, инсталация и пускане в експлоатация на нов асансьор. 
Гаранционна подръжка. 

Общ терминологичен речник (CPV) 
Оси. код Дои. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 42416100 

Дои, предмети 45313100 

УНП: 5f2c4241-02bd-4db9-a8bc-635594a6be83 1 

http://ax.Ni
mailto:rop@aop.bg
mailto:e-rop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:sbal@abv.bg
http://www.sbalbb-sofia.com
http://sbalbb-sofia.com/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d0%bc%d1%8f%d0%bd%d0%b0-


Партида: 00600 П У Б Л И Ч Н А П О К А Н А ( в е р с и я 4) 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
1 брой асансьор 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 120000.00 Валута: BGN 
Място на извършване 
бул. "Акад. Иван Гешов" №19 код NUTS: 

BG411 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Участникът да е оторизиран представител на производителя на 
предлагания асансьор. Да се представи лиценз, издаден от ДАМТН 
за извършване на дейност. Да се представи сертификат за качество 
ISO 9001:2008 или еквивалент на производителя на асансьора и на 
участника. Участникът да разполага със сервизна база, 
осигуряваща гаранционен и извънгаранционен сервиз. Да се 
декларира възможност за минимум 5 години извънгаранционна 
подръжка на асансьора - възможност за осигуряване на резервни 
части и специалисти за профилактика и ремонт. Да се декларира 
експлоатационна гаранция на асансьора минимум 10 години. 
Предлаганият асансьор да бъде клас А по отношение на енергийна 
ефективност. Участникът да е изпълнил минимум един договор за 
монтаж и пускане в експлоатация на асансьор. Да се представи 
декларация по чл.5б, ал.1, т.8 от ЗОП. По отношение на 
строително-ремонтните работи - участникът да представи: 
сертификат за качество ISO 9001:2008 или еквивалент, сертификат 
0HSAS 18001:1999 /изменен 1:2002 Система за управление на 
здравословни и безопасни условия на труд/ или еквивалентни с 
обхват на сертификация: "Строителство, строително-ремонтни 
дейности" и удостоверение за вписване в камарата на строителите 
за строежи I група, I категория, съгласно ЗУТ. 
Критерий за възлагане 
(53най-ниска цена Пикономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 
цена в лв. без ДДС. 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 05/06/2015 дд/мм/гггг Час: 15:30 
Европейско финансиране Да • Не № 
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 09.0б.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: 05/06/2015 дд/мм/гггг 

УНП: 5f2c4241-02bd-4db9-a8bc-635594a6be83 2 


