BG-София
Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка
на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата
РД-11-302
Дата на публикуване на обявата на профила на купувача
09.08.2019 г.

Възложител
Национален идентификационен No (ЕИК): 000695317
BG411, Министерство на здравеопазването, пл. Света Неделя № 5, За: Шенай Еминова,
България 1000, София, Тел.: 02 9301350, E-mail: seminova@mh.government.bg, Факс: 02
9301451
Интернет адрес/и:
Основен адрес (URL): http://www.mh.government.bg/bg/.
Адрес на профила на купувача (URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-nakupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/2019izbor-na-izplnitel-zaorganizirane-i-provezhda/.

Обект на поръчката
Услуги
Обща прогнозна стойност на поръчката
39166.67 лв. без ДДС
Предмет на поръчката
„Избор на изпълнител за организиране и провеждане на мероприятия и дейности за
повишаване информираността на определени целеви групи от населението за
профилактика на оралните заболявания по Националната програма за профилактика на

оралните заболявания при деца от 0 до 18 години в Република България, за 2019 г.“ по
две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Организиране и
провеждане на годишен форум, насочен към профилактика и лечение на оралните
заболявания и популяризиране на Националната програма за профилактика на оралните
заболявания при деца от 0-18 годишна възраст в Република България, за 2019 г.;
Обособена позиция № 2 – Организиране и провеждане на семинари по профилактика на
оралните заболявания с медицинските специалисти от детските градини и училищата,
учители, възпитатели и други специалисти, участващи в отглеждането, възпитанието и
обучението на децата, както и с административните ръководители в дадената
административна област за 2019 г. Прогнозната стойност (максималния разполагаем
финансов ресурс) на обществената поръчка, с който възложителят разполага е в размер
до 39166,67 лева без вкл. ДДС или 47000,00 лева с начислен ДДС, разпределен по
обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – 9 016,67 лева без ДДС;
Обособена позиция № 2 – 30 150,00 лева без ДДС.
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
79951000, 79952000
Описание:
Услуги по организиране на семинари
Услуги, свързани с организирането на събития
Срок за получаване на офертите
04/09/2019 , 17:30 (дд/мм/гггг, чч:мм)
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средства от европейските фондове и програми
НЕ
Друга информация
Предложенията ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще
започне своята работа в деня и часа, посочени в "Дата и час на отваряне на офертите" в
Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. При извършване на
тези действия могат да присъстват представители на участниците.
Дата на изпращане на настоящата информация
09/08/2019 (дд/мм/гггг)

