
Партида 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
е-таН: гор(3)аор.Ьа . е-гор@аор.Ьа
интернет адрес: ИН:р://уууууу.аор.Ьд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00360
Поделение:
Изходящ номерхг -' V от дата
Коментар на възложителя:

05/03/2014

РАЗДЕЛ I; ВЪЗЛОЖИТЕЛ

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
УМБАЛ "Александровска" ЕАД
Адрес
ул . "Св. Георги Софийски" №1
Град
София

Място/места за контакт

Пощенски код
1431

Телефон
02 9230823

Страна
Р България

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Христинка Вълчева -• зам. директор по АД
Е-таП
итЪа! . а1еxапй^оV51са@дта^1 . сот

Факс
02 9 2 3 0 6 4 6

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
ммм . а1еxапс^^оV5]<:а . сот

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
ммм . а!ехапс1гс^5]<а . сот

РАЗДЕЛ II

Обект на поръчката
П Строителство Р Доставки [^Услуги

Кратко описание
Предметът на поръчката е „Анализ на моментното състояние на
организацията на трудовата дейност, в здравното заведение и
проектиране на нова организационна форма на труда", финансиран
по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: ВС
051Р0001-2.3-03 Безопасен труд. "

Общ терминологичен речник (СРУ)

Оси. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79410000

УНП: 4а2с6325-с706-40се-98(7-ОЬ4233Ь44е14



Партида: 00360 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ III

Количество или обем
Съгласно документацията.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65917 Валута: ВОМ

Място на извършване
УМБАЛ „Александровска" ЕАД, гр. София, бул. „Св. Г. Софийски" код МУТЗ:
№1. ВО411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Офертата по чл.101а, ал .2 на всеки участник в процедурата трябва
да съдържа документи съгласно документацията за участие
публикувани на официалния сайт на Възложителя

. а1еxапо1^ОVЗ]<;а . сот.

Критерий за възлагане
Д най-ниска цена К1 икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. Предлагана цена (К1) - 60%
2. Срок за изпълнение ( К 2 ) • 40%

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/03/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Европейско финансиране Да ш Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и изискуемите документи са публикувани на
официалния сайт на Възложителя м«и . а!ехапс1гоиз]<;а . сот.

РАЗДЕЛ IV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/03/2014 дд/мм/гггг

УНП 4а2сб325-с706-40се-98(7-ОЬ4233Ь44е14


