Партида: 00207

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: 00207
Поделение: РЗОК Видин
Изходящ номер: 12-00-38 от дата 10/07/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Национална Здравноосигурителна каса / НЗОК /, чрез Районна
Здравноосигурителна каса / РЗОК / Видин
Адрес
Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2
Град
Пощенски код
Страна
Видин
3700
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
Видин, бул „Панония” № 2 п.к. 2 094 609859
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Елеонора Цолова Микова
E-mail
Факс
vidin@nhif.bg
094 609811
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.nhif.bg/web/guest/723
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.nhif.bg/web/guest/723

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛНИ РАБОТИ ЗА ТЕКУЩ РЕМОНТ КОТЕЛНО ПОМЕЩЕНИЕ И
АРХИВОХРАНИЛИЩЕ В СГРАДАТАНА РЗОК – ВИДИН-ПОДМЯНА НА МАЗИЛКА,
ШПАКЛОВКА И БОЯДИСВАНЕ НА СТЕНИ И ТАВАНИ, И СМЯНА НА ВЕНТИЛАТОРИ
И ДОГРАМА БЕЗ СТЪКЛОПАКЕТ, И ПОДМЯНА НА В И К ТЪРБИ В СЕРВИЗНИ
ПОМЕЩЕНИЯ
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: e73c3008-eab4-400d-ac0c-a690f4a9726b

Осн. код
45200000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Количествово и обемът са подробно описани в документацията към
публичната покана, публикувана в профила на купувача.
Прогнозна стойност
(в цифри): 18000.00 Валута: BGN
Място на извършване
гр.Видин, сградата на РЗОК

код NUTS:
BG311

Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците следва да са вписани в Централния професионален
регистър (ЦПРС) на строителя за изпълнението на строежи от първа
група, 5-та категория, по смисъла на чл. 137, ал. 1, т. 2 от
ЗУТ, и да притежава удостоверение за тях, съгласно закона за
камарата на строителите, обн. ДВ бр. 108 от 29.12.2008г. или
съответен регистър на държава членка на Европейския съюз, или
еквивалентен документ на друга държава, страна по споразумението
за европейско икономическо пространство, с обхват на дейностите,
съответстващи на изпълнение на строежи втора категория.(чл. 3,
ал. 2 от Закона за камарата на строителите).
1.Декларация (в свободен текст), че участникът е вписан в ЦПРС
за минимум видовете строителни и монтажни работи, посочени в
настоящите Технически изисквания и указания за офериране;
2. Сертификат за внедрена система за управление на качеството
ISO9001-2008;
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 21/07/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:30
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат
да бъдат получени на посочения интернет адрес:
http://www.nhif.bg/web/guest/723
Офератата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника
или от упълномощено от него лице и се представя лично или по
поща с препоръчано писмо с обратна разписка. Срок на валидност
на предложението е 30 (тридесет) календарни дни считано от
датата на подаване на офертите. Предложения се приемат всеки
работен ден от 8:00ч. до 16:30ч., от служителите в деловодството
на РЗОК-Видин, на адрес гр.Видин,бул.Панония – 2, стая 106 с
краен срок 21.07.2015г. Важи датата на пощенското клеймо.
Офертите ще се отварят и ще бъдат разгледани на 22.07.2015 г. от
11.00 ч. в сградата на РЗОК - Видин, бул."Панония" 2 стая 302.
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РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 21/07/2015 дд/мм/гггг

УНП: e73c3008-eab4-400d-ac0c-a690f4a9726b
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