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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bo , aop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.bQ

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП
□Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: oooi Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 23/01/2020
дд/мм/гггт

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ______________________________________________
Д ел оводн а инф орм ация
Партида на възложителя: 00732
Поделение:_______
Изходящ номер: 7 от дата 23/01/2020
Коментар на възложителя:

Възлагане на поръчка на стойност по чл.20, ал.З, т.1 от ЗОП, по реда на
Глава двадесет и шеста от ЗОП - строителство с предмет: „Изпълнение на
СМР на обект: „Ремонт на покрив на част от блок „Е", на блок „Ж" и на
блок „3" на сградата на МБАЛ"Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр. Ловеч".

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I .i) Н аим енован ие и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

МБАЛ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД - ЛОВЕЧ

110503990

Пощенски адрес:

ул.Съйко Съев № 27
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Ловеч

BG315

5500

BG

Лице за контакт:

Телефон:

д-р.Румяна Нановска - изпълнителен
директор, Полина Христова - експерт оп

068 667250

Електронна поща:

Факс:

mbal lovech0abv.bg

068 667250

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.mbal-lovech.com/proceduri collect.htm

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

БЗСтроителство

П Доставки

□Услуги__

Обща пр огн озн а стойност на поръчката (в лв. б е з ДДС)

208000.00
Предметът на обществената поръчка е ремонт на покрив на част от блок „Е",
на блокове „Ж” и „3” на сградата на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов"
АД, гр.Ловеч с цел избор на изпълнител.
Сградата на МБАЛ "Проф. д-р Параскев Стоянов" АД, гр.ЛОВЕЧ е масивна и се
състои от няколко корпуса. Покрива е плосък и общата квадратура на
планираните строително ремонтни дейности е 2095.00 m 2 .
В рамките на обществената поръчка следва да бъдат извършени необходимите
строителни и монтажни работи, подробно и детайлно описани в
КС/количествената сметка/- виж. таблицата от т .12."Техническа
спецификация" от документацията към Обявата.
П редм ет на поръчката
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РАЗДЕЛ V
Друга и н ф орм ац ия (по преценка на възлож ителя)

Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и
достъпни на Профила на купувача на Възложителя. Отваряне на офертите :
05.02.2020г., 09:30 часа, 5500 Ловеч, библиотеката на МБАЛ"проф.др.Параскев Стоянов"АД , етаж № 2, административна част. Възложителят
удължава срока за получаване на оферти упоменат в РАЗДЕЛ III, с най-малко
3/три/дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от
3/три/оферти. След изтичане на удължеия срок, възложителят разглежда и
оценява получените оферти независимо от техния брой.
Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране.
Съгласно разпоредбата на чл.114 от ЗОП възложителят е посочил това
обстоятелство в обявата за събирае а оферти и е предвидил в проекта на
договор клауза за отложено изпълнение. В този случай, всяка от страните
може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след изтичане на
тримесечен срок от сключването му.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция,
която да обезпечи изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 3 на сто от
стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
-парична сума;
-банкова гаранция;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
отговорността на изпълнителя.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за____
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изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.
Дата н а и зпращ ан е на настоящ ата инф орм ация
Дата: 23/01/2020 дд/мм/ггтг_________________
чл.37 от ЗОП, чл.2

УНП: 9eedcfe0-c7ca-46bl-9593-2a3e9f68d465

ЗЗЛД
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