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Съдържание на документ

I. II. III. VI.
BGСофия:
ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и лица за контакт
Военномедицинска академия, бул. Г.Софийские № 3, За: Елисавета Михайлова,
Подп. Оливер Океанов, Р България 1606, София, Тел.: 02 9225214, Email:
elisaveta@vma.bg, Факс: 02 9526536
Място/места за контакт: ВМА Сектор Логистично осигуряване
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vma.bg/.
Адрес на профила на купувача: http://www.vma.bg/bg/profilenakupuvacha/.
Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна
информация: На горепосочения адрес за контакти.
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и
Публичноправна организация
Основна дейност на възложителя
Здравеопазване
Възложителят възлага обществена/и поръчка/и от името на друг/и възложител/
и
НЕ
РАЗДЕЛ ІІ.Б: ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА (ДОСТАВКИ ИЛИ УСЛУГИ)
II.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя
Периодични доставки на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за
нуждите на ВМА и подразделенията й в страната
II.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката или услугата
Доставки
Основно място на изпълнение или на доставка
На адреса на Възложителя гр.София, бул. Г.Софийски №3
код NUTS
BG411
II.3) Кратко описание на обекта и количеството/стойността на доставките или
услугите
Периодични доставки на полиетиленови чували и консумативи за калолечение за
нуждите на ВМА и подразделенията й в страната, съгласно Техническо задание
спецификация Приложение № 1. Количествата и обемът доставки зависят от
текущите потребности на ВМА.
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Минимална стойност: 120000, максимална стойност: 130000 BGN
Обособени позиции
НЕ
II.4) Код съгласно Класификатора на ОП (CPV)
19640000
Описание:
Големи и малки пликове за смет от полиетилен
II.6) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки (GPA) на
Световната търговска организация
НЕ
РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
III.1) Условия свързани с изпълнение на поръчката
III.1.1) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
приложимите разпоредби, които ги уреждат
Финансирането се осъществява от бюджета на ВМА. Плащането на доставките се
извършва чрез банков превод по сметка на Изпълнителя при условията на отложено
плащане в срок от 60 /шестдесет/ дни след доставка и двустранно подписване на
приемо предавателен протокол и фактура за извършена доставка.
III.2) Условия за участие
III.2.1) Запазени поръчки
НЕ
РАЗДЕЛ VІ: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС
НЕ
VI.3) Информация относно общата нормативна рамка
Интернет страници на правителството, от които може да се получи информация
Данъчно законодателство:
Законодателство за опазването на околната среда:
Защита на трудовата заетост и условия на труд: .
VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление
29.02.2016 г.
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