Приложение № 1
към Публична покана за възлагане на обществена поръчка по реда на глава осма "а" от ЗОП с предмет: „Доставка на болнично обзавеждане и медицинско
оборудване, чрез покупка за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД”.

Уважаеми участници,
На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и при спазване на условията и реда на глава осма "а" от ЗОП е публикувана публична покана за събиране на
оферти за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на болнично обзавеждане и медицинско оборудване, чрез покупка за нуждите на
Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД”.
1. Предмет на поръчката.
Доставка на болнично обзавеждане, необходимо за Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД подробно описано в
техническата спецификация.
Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта, в която . Варианти не се приемат.

2. Място и срок за изпълнение на поръчката.
2.1.Място на изпълнение на поръчката е град Гоце Делчев, община Гоце Делчев, NUTS: BG413 Многопрофилна болница за активно лечение „Иван
Скендеров” ЕООД: гр. Гоце Делчев, ул. „Стара планина” № 54, обл. Благоевград.
2.2. Срок за изпълнение на поръчката – до 10 дни след подписване на договор и писмена заявка от Възложителя.
3. Стойност.

Прогнозна стойност на поръчката: 55 000 лв. без ДДС.
4. Спецификация, качество и изисквания са заложени в приложената техническа спецификация.

5. Доставка: Доставката се извършва от Изпълнителя до 10 дни след подписване на договор и писмена заявка от Възложителя в установеното за
Възложителя работно време.

6. Цена и условия за заплащане:
6.1 Цена за плащане – цена предложена в офертата на Изпълнителя.
6.2. Начин на плащане.
Плащането се извършва в лева, чрез банков превод, по посочена банкова сметка на Изпълнителя, разсрочено в срок от 60 дни от деня на получаване

на оригинална фактура. Цените във фактурите не могат да надвишават цените посочени в офертата.

7. Показатели и методика за определяне на комплексна оценка.
Методика за оценка:
1. Офертата на всеки от участниците в процедурата се оценява по критерия
„най-ниска цена”.
2. Цена и начин на образуване:
Стойността на критерия цена се изразява с цифра, представляваща съотношение между предложената най-ниска цена от участника в процедурата към
предложената цена на всеки един от участниците, умножена с тегловен коефициент 100.
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Ц=

Мин. Х100

, където

Пр.
Ц оценката която получава участника, Мин. е най-ниската цена предложена от участник , Пр. е предложението на участника, а 100 е максималния брой
точки (коефициентът на тежест на показателя).
Всички стойности се закръглят до втория знак след десетичната запетая.
Участникът предложил най-ниска цена за обществената поръчка се класира на първо място.
8. Изисквания към участниците.
8.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който е:
1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс- при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП.
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
8.2. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка кандидати или участници:
1. при които лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и
разкриване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

3

2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП с декларация.
При сключване на договор определеният изпълнител представя документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5.

9. Съдържание на офертата и общи изисквания към офертата.
Офертата трябва да съдържа:
9.1. Оферта за участие – Приложение №2;
9.2. Документи за регистрация на участника:

• За юридически лица или ЕТ – заверено копие от документ за регистрация издаден не по-рано от два месеца преди крайната дата за подаване на
офертата или единен идентификационен код (ЕИК) съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър;

• За физическо лице – заверено копие от документа за самоличност;
• За чуждестранни лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или административен орган в държавата, в която е установен, който се
представя в официален превод.
9.3. Документ за регистрация по ЗДДС/ако е регистриран/- заверено копие от участника;
9.4. Декларация за подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката и дела на тяхното участие ако кандидата предвижда
подизпълнители(образец);
9.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП (образец);
9.6. Декларация за съгласие с клаузите на проекто- договора(образец);
9.7. Нотариално заверено пълномощно на лицето подписало офертата, в случай че същото няма представителни функции;
9.8. Списък на документите съдържащи се в офертата.
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„Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което
представлява участника или упълномощено от него лице.

Общи изисквания към офертата:
1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за цялата поръчка. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се
придържа точно към условията на възложителя.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата
прекратява по–нататъшното участие на участника.
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалните документи, като върху плика
бъде отбелязан ясно изписан текст: "Допълнение /промяна към оферта с вх. №…/…".
2. Участник, за който е налице поне едно от следните обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:
2.1. Налице е някое от обстоятелствата посочени в чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП.
2.2. Представените документи са постъпили в незапечатан плик и/или след изтичане на крайния срок.
2.3. Не са представени всички документи и не може да се прецени дали участника отговаря на изискванията на Възложителя.
2.4. Участникът не отговаря на изискванията за изпълнение на поръчката.
2.5. Офертата на участника, съдържа предложение, което не отговаря на изискванията на Възложителя в публичната покана или приложение № 1 към
нея.
3. Длъжностните лица имат право по всяко време да проверяват заявените от участника данни в предложената оферта.
4. Неразделна част от Публичната покана са утвърдените образци на документи, публикувани на интернет страницата – ivanskenderov.catalog.bg
5. Срок за публичен достъп до покана: 03.10.2013 година.
Срок на валидност на офертата – 30 (тридесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят може да поиска от
участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.
10. Ценова оферта.
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В ценовото предложение се включват всички разходи по изпълнение предмета на поръчката.

11. Подаване на Оферти.
Офертите се получават на адрес: Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД: гр. Гоце Делчев, п.к. 2900, ул. „Стара планина”
№ 54, обл. Благоевград, от техническия секретар, представени/изпратени от участника или от упълномощено от него лице, лично или с пощенска/куриерска
пратка с обратна разписка всеки работен ден от 08:00 ч. до 16:30 ч. до 04.10.2013 година. Оферти представени след изтичане на крайния срок, не се приемат и
се връщат на участника.
Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен плик, с надпис: Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с
предмет: „Доставка на болнично обзавеждане и медицинско оборудване, чрез покупка за нуждите на Многопрофилна болница за активно лечение „Иван
Скендеров” ЕООД”, включително наименованието на участника, адрес за кореспонденция, телефон, e-mail адрес и факс.
При приемане на офертата върху плика се отбелязва входящия номер, датата и часа на приемането, за което на приносителя се издава документ.
Възложителят не приема и връща незабавно на приносителите оферти, които са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик или са представени след изтичане на
крайния срок за получаване на офертите, като тези обстоятелства се описват в деловодния регистър.

12. Място и дата на отваряне на офертите.
Офертите ще бъдат отворени на 07.10.2013 г. от 14.00 часа, следващия работен ден след изтичане на срока за получаване на офертите в
административната сградата Многопрофилна болница за активно лечение „Иван Скендеров” ЕООД, първи етаж, кабинета на Управителя,

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите
указания се прилагат Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки.
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