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ОБЯВЛЕНИЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА (версия 5)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu
ОБЯВЛЕНИЕ В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА
Настоящото обявление е във връзка с публикуването на:
Обявление за предварителна информация (Директива 2004/18/ЕО)
Периодично индикативно обявление (Директива 2004/17/ЕО)
(което не се използва като средство за обявяване на конкурентно възлагане на поръчка)
Обявление за предварителна информация (Директива 2009/81/ЕО)

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН/ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт
Официално наименование
Специализирана Болница за Активно Лечение по Детски Болести
Проф. Иван Митев ЕАД
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
000662790
Пощенски адрес
бул. "Акад. Иван Гешов" №11
Град
Пощенски код
Държава
София
1606
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
организатор обществени поръчки
03592 8154279;03592 8154219
На вниманието на
Росица Маринова, Илиана Петрова
Адрес за електронна поща
Факс
marinovar@abv.bg
03592 9521650
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя (URL):
www.detskabolnica.com
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.detskabolnica.com/index.php?
option=com_phocadownload&view=sections
Електронен достъп до информация (URL):
http://www.detskabolnica.com/index.php?
option=com_phocadownload&view=category&id=27
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):
Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
I.2) Вид на възлагащия орган (в случай на обявление, публикувано от възлагащ
орган)
министерство или всякакъв друг
публичноправна организация
национален или федерален орган,
включително техни регионални или
местни подразделения
национална или федерална
европейска институция/агенция или
агенция/служба
международна организация
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регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба

Друго (моля, пояснете): ______________

I.3) Основна дейност
(в случай на обявление, публикувано от възлагащ орган)
Общи обществени услуги
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Отбрана
Социална закрила
Обществен ред и безопасност
Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда
Образование
Икономически и финансови дейности
Друго (моля, пояснете): ______________
Здравеопазване
(в случай на обявление, публикувано от възложител)
Производство, пренос и разпределение на
Железопътни услуги
газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги
Проучване и добив на газ или нефт
Пристанищни дейности
Проучване и добив на въглища или други
Летищни дейности
твърди горива
Вода
Друго (моля, пояснете): ______________
Пощенски услуги
І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи/възложители
Възлагащият орган/възложителят извършва покупка от името на други
Да
възлагащи органи/възложители (ако да, информация за тези възлагащи
органи/възложители може да бъде предоставена в приложение А)

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала
II.2) Вид на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Изработка и доставка на ваучери за храна на персонала
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

22450000

(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя
Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска
апаратура
II.2) Вид на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

II.3) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Абонаментно и извънабонаментно сервизно обслужване на медицинска
апаратура
II.4) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

УНП: 68f6f56e-8009-4b37-ad02-41d0ba3aaa78

50400000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI.2) Дата на изпращане на настоящото обявление
02/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
I) Адреси и места за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
II) Адрес на другия възлагащ орган/възложител, от името на когото възлагащият
орган/възложителят извършва покупка
(Използвайте този раздел толкова пъти, колкото е необходимо)
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