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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 

ЛЕЧЕНИЕ „СВ.МИНА” ЕООД - ПЛОВДИВ 

 

 

ЗАПОВЕД  

№ ОА – 44/ 22.05.2012 г. 

 

 На основание чл.14 ал.(3) и Глава Осма от Закона за обществените поръчки 
(последна редакция ДВ, бр. 93 от 2011 г., в сила от 26.02.2012г.), Правилника за 
неговото прилагане и във връзка с необходимостта от ритмични доставки на 
дезинфектанти в МБАЛ „Свети Мина” ЕООД гр.Пловдив, 
 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 

Спазвайки разпоредбите на Глава осма”а” от Закона за обществените 
поръчки и Правилника за неговото приложение, да се възложи обществена 
поръчка чрез публична покана за доставка на дезинфекциращи препарати  с 
предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на МБАЛ „Свети Мина” 
ЕООД”. За целта да се извърши следното:  

 

1. Да се съберат оферти чрез публикуване на страницата на АОП ( агенция 
обществени поръчки) и в сайта на МБАЛ „Свети Мина”ЕООД, съдържащи 
технически и финансови предложения за доставка по приложена 
спецификация на дезинфектанти с едногодишен договор. Публичният достъп 
до поканата не може да е по-кратък от 7(седем) дни. 

2. Офертите да бъдат изготвени съгласно чл 101в от ЗОП и да съдържат : данни 
за лицето, което прави предложението; предложение за изпълнение; ценово 
предложение; срок на валидност на офертата. Подават се в запечатан 
непрозрачен плик . 

3. Краен срок за получаване на офертите е 15.00 ( петнадесет)часа на  
07.06.2012 г( седми юни две хиляди и дванадесета година). В деловодството 
на МБАЛ „Свети Мина” ЕООД – гр. Пловдив ул. „Иван Вазов” №59. 

4. Да събере, разгледа и оцени постъпилите оферти по критерия „най-ниска 
цена”. Класирането на участниците се извършва в низходящ ред по 
предложена крайна най-ниска стойност на всеки офериран продукт, без ДДС. 
Крайната  цена следва да бъде в български лева и да включва всички разходи 
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по доставката на дезинфектантите до възложителя, в т.ч. митни сборове, 
такси, и др. вземания без ДДС и с посочен ДДС. 

5. Да се състави протокол за събирането, разглеждането и оценката на 
офертите. 

6. Да представи протокола за утвърждаване от Управителя на МБАЛ „Свети 
Мина” ЕООД, ведно с цялата документация на поръчката. 

 

 

      ІІ.Изисквания към обекта на поръчката, количество и обем: 
Съгласно  спецификация – Приложение № 1, неразделна част от процедурната 

документация. 
      ІІІ. Стойност на поръчката: до 60 000 /шестдесет  хиляди лева /без ДДС.  

      ІV. В офертата да бъде посочен срок за изпълнение, който не трябва да бъде 
по- дълъг от 10  календарни дни от датата, следваща датата на заявка на 
продуктите. 

V. Срок и начин на плащане –  отложено, до 90 работни дни след подписване 
на приемо-предавателен протокол за извършената доставка и представяне на 
фактура в Счетоводството на  МБАЛ „Свети Мина” ЕООД. Заплащането ще се 
извърши по банков път;  

VІ. Срок за валидност на офертите:  не по- кратък от 120 календарни дни от 
датата на тяхното получаване. 

VІІ. Срок за получаване на офертите: до15.00 (петнадесет )часа на 
07.06.2012г. ( седми юни двехиляди и дванадесета година) 

VІІІ. Други условия и изисквания: 
Всяка офертата трябва да съдържа: 
- Оригинал или заверено копие на удостоверение за актуално състояние или 

единен идентификационен код, съгласно чл. 23, ал. 4 от Закона за 
търговския регистър. 

- Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.1, ал.2, ал. 5 от 
ЗОП. 

- Заверено от участника копие на валидно разрешение или удостоверение за 
търговия на едро с медицински изделия; 

- Срок на валидност на офертата, който не може да бъде по – кратък от 120 

дни от крайния срок за получаване на оферти; 
- Срок за изпълнение на поръчката-  не по- дълъг от 10 календарни дни от 

датата следваща датата на заявка на консумативите. 
- Срок и начин за плащане - отложено, до  90 работни дни след подписване на 

приемо-предавателен протокол за извършената доставка и представяне на 
фактура в Счетоводството на  МБАЛ „Свети Мина” ЕООД. Заплащането ще 
се извърши по банков път;  

- Техническо предложение- сравнителна таблица, съдържаща конкретното 
предложение на участника с посочени видове стоки и количества, 
производител, каталожен номер и/или страница от каталог, ведно с  
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подробна техническа спецификация от която да е видно съответствието на 
предложените продукти с минималните изисквания на възложителя. 

- Каталози, извадки от каталози, дипляни, брошури и др, издадени от 
производителя на български език, от които да е видно пълното съответствие 
с изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 2 към 
процедурната документация. 

- Декларация, че транспорта от местонахождението на продуктите до мястото 
на доставка – краен получател, е за сметка на участника. 

- Декларация, че остатъчният срок на годност на дезинфектантите ще бъде не 
по- малък от 12 месеца от датата им на доставка; 

- Ценова оферта по образец; 
- Декларация, че общата крайна цена е в български лева и  включва всички 

разходи по доставката на дезинфектантите до възложителя, в т.ч. митни 
сборове, такси, и др. вземания без ДДС и с посочен ДДС. Цената е 
фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

- Административни сведения на участника. 
 

УЧАСТНИЦИТЕ МОГАТ ДА ОФЕРИРАТ КАКТО ВСИЧКИ ПОДПОЗИЦИИ В 
РАМКИТЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ТАКА И  

ОПРЕДЕЛЕНИ ПОДПОЗИЦИИ; 
 

 

Заповедта да се сведе до знанието на заместник управители, Главна мед-

сестра, юрисконсулт, епидемиолог за сведение и изпълнение. 
Контрола на настоящата заповед възлагам на заместник управителя ИД. 

  

 

 

 

 

     УПРАВИТЕЛ НА МБАЛ „СВЕТИ МИНА” ЕООД: 
                                             ДОЦ. Д-Р ГЕОРГИ  ЙОРДАНОВ 


