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за обществена поръчка
оБявА

на стойнос1,

9с8зrl

ДГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
!000 София, ул, "Леfе" 4

e-m5il: aop@aop.bg

интеонет адрес| httD|//Www.aoD,bя

по чл. 20, aJl. З от ЗОП

Номер Еа обявата: [26-02-1]

Възложителi IМЗ-ЦСМП-Русе
Поделепяе (ко?апо е пplllФx'lLuo): L, " ",]
Партида в регпстъра fiа обrцествените llоръчки: [00l44 l
Мрес: [гр, Русе, кв. Дружба ll
Лпце за контакт r,vo,rlce u повече оп1 ed]lo,1ll?rirr] [д-р Пенка Бахчеванова,,, ", ]

Телефон: [082860l04]
f,-mail| lеmеrg rs@abv.bg]

Достъпът до локументацtlята за порьчката с ограншчен: [] Да [Х] Не

допълнптелна явформацпя моrке ла бъде получена от:

[Х] Горепосоченото/ите място/места:]а контакт

Приемане па локумеятп и оферти по електронен път: [] Да [Х] t|е

Обект нд поръчкатаl

[] Строителство

[Х] Доставки

[] Услуги
iip"o"", 

"" 
пор"r*"тд: [Доставка на медикаменти за нуждите на ЦСМЛ-Русе през 2019 год и

доставка на медицински консумативи за нуждите ва Цсмп-русе през 20l9 гол ]

кратко оппсанrrе: [по периодичви заявки и доставка до Цсмп-русе]

Място яд пзвършваrtе: IРКЦ гр, Русе]

Обlца про| Holfi а cT оЙност на поръчка,а /6 /d" i;(, 4?(',r l 45 000 l

обособешй позицпп rко?апю е пpulox,1l\1o)i |Х] Да [] Не

Ймер на обособената позицяя: [ ] ]

Haitмeнoвarrпe: [Лоставка на мсдикаменl'и за нуtlсци l'e Ila LlСМП-Русе през 20l9 год l

Прогяозна стойвост /6,,16., arезДДС'

Номер rra обособепдта позпцпя: [ 2 ]

А



наПмеflованПе:[ДоставканамедицинскиконсуматиВизанужди'гевацсМП-Русепрез20l9
год ]

'rr"*"n""r 
a" n"""o,o състоянllеl [съгласно Документачиятаl

Правоспособ ост за упражняване яа професионалня дейност: [съгласпо flокумеttтаrtиятаl

Икопомпqеско и фппаясово състояпие: [съгласно ДокумснтаIlиятаl

Технпчески ш професпоналнп способности: [сыласно!окумеlrтаrшята]

йй"aй".,""r" a""r**, йъчкч (ко?аmо е прlLпожll,tо):

[] Поръчкаm е запазена за специмизирани предприятия или](оjпер::i:"::,: "

уЪр""*ч""" "nn "u 
п"чц чиято основна цел е социалното йнтегриране на хора с

увреждания или на хора s неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничсно в рамкйте на програми за създаване на

защитени работни месm

Крятерпй за възлагане:

[] Оптиммно съотноluение качество/llена въз основа ва:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показат€ли

[] Ниво на разходите

li1 Нчй-"".*ч,i""ч . 
"ал 

75oZ произведево в ЕС

Показатели за оценк 
^i 

(-uо!я, повmорепе, KorlKomo пъmu е необхоdLLйо)

име: I......l Теяест: l I

Срок за получаваяе на оферт т€:

[ата: (ёo/lttl/zzzz1 |14l|2l2018l Час: (чч:мм) []0:00]

Срок fll валrrдност на офертите:

!ia: (do/Mtlt/zzzz1 |З1105/20l9, ", " ] Час: (чч:мм) [l0:00]

Дата п час па о-rвдряЕе rra офертите:

Ллт а| k\ё/.\|.u / ???,, ) |1'7 l l 2/20 l 8 l ! l 2:00]

Място нд отваря lle на офертп,fе: JРКЦ на l lCMl l-Pyce, кв, Дружба l]

2

стойност 16,rs,, 6?]i l5 000

Иrпоrп"аr" ,*ru р*dел полкова пъmл, колкоmо са



Ипформацяя относно средства от Европейския съюз:

Обществената поръчка е във връзка с IlpoeкT и/или програма, фиllансираll/а със средства от

свропейските фондове и програми| [] Да [Х] Не

Идентификация на проек1ал когато е приложимо: [,.,,,,l

Другs явформация бiо?аlпо е прlL,ll)жчl|r: L.,....l
над ?5% произведсно в ЕС

Трr." ,"е\[7ДffilдОфlлl [д-Ь Пенка Тодорова Бахчеванова]


