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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА –

Доставки на хранителни продукти
Настоящата документация се издава на основание чл.2 8 от Закона за обществените
поръчки и Решение № Р- 20 / 29.07.2014г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ “Д-р Стамен
Илиев” АД - гр.Монтана за откриване на открита проц едура за възлагане на обществена
поръчка за Доставки на хранителни продукти и обявле нието за обществена поръчка,
изпратено на 29.07.2014 год. до Агенцията по общес твени поръчки за вписване в Регистъра
на обществените поръчки и за публикуване в „Официалния вестник” на Европейския съюз.

СЪДЪРЖАНИЕ:
1. Решение № Р- 20 от 29.07.2014 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Стамен
Илиев” АД-гр.Монтана за откриване на процедура за
възлагане на обществена поръчка
- Приложение №1;
2. Обявление за обществена поръчка - Приложение №2;
3. Пълно описание на обекта на поръчката, включител но на прогнозно-количествена
спецификация и общи условия - Приложение №3;
4. Техническа спецификация - Приложение №4;
5. Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка
на офертата - Приложение №5;
6. Образец на офертата и указания за подготовката й - Приложение №6;
7. Проект на договор за възлагане на обществена пор ъчка – Приложение №7;
8. Образци – Приложение №8 :
8.1. Списък на документите – Образец № 1 ;
8.2. Заявление за участие - Образец № 2 ;
8.3. Административни сведения - Образец № 3 ;
8.4. Декларация за запознаване с условията в докуме нтацията - Образец № 4 ;
8.5. Декларация по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д” , т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от
ЗОП - Образец № 5;
8.6. Декларация за участие на подизпълнители - Образец № 6 ;
8.7. Декларация от подизпълнител - Образец № 7 ;
8.8. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за прием ане условията на договора Образец № 8 ;
8.9. Техническо предложение - Образец № 9 ;
8.10. Техническа спецификация - Образец № 10 ;
8.11. Ценово предложение – Образец №11.
___________________________________________________________________________________________________________
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2, 096/305150, fax 096/307554,
e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „Доставки на хранителни продукти”
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

___________________________________________________________________________________________________________________

Решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка
Възложителят изпраща до Изпълнитения директор на АОП по електронна поща с
използване на електронен подпис – съгласно чл. 6, ал.1 т.3 от ППЗОП.
Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация на
официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, сектор
Профил на купувача на адрес : http://www.mbalmontana.com/page/show/54

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя срокове и условия, посочен и в обявлението и документацията за
участие.
До изтичането на срока за подаване на офертите все ки участник в процедурата може да
промени , допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник в процедурата за възлагане на общес твена поръчка има право да
представи само една оферта .
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на участника.
Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи независимо от начина на
провеждане и изхода на процедурата.
Офертите за участие в откритата процедура се подава т в деловодството на МБАЛ „Д-р
Ст.Илиев” АД гр.Монтана.
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за к ореспонденция, телефон за връзка , по
възможност факс и номерата на обособените позиции за които подава оферта .
При приемането на офертата в деловодството на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана , ул. „Сирма войвода” №2 , върху плика се отбелязват поредния номер, датата и
часът на получаването. Посочените данни се вписват в Регистъра за участие в процедури за
възлагане на обществени поръчки и на приносителя се издава документ.
Офертата се подава в срока, посочен в обявлението з а обществената поръчка. В случай
когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на обявените
изисквания и е в незапечатан или скъсан плик, съответните длъжностни лица отбелязват това
обстоятелство в регистъра и офертата не се приема, а се връща незабавно на приносителя .
Кандидатите могат да поискат писмено от Възложителя разяснения по документацията
за участие до изтичане на срока за нейното закупува не или получаване. Възложителят е
длъжен да отговори в четири дневен срок от постъпва не на искането - съгласно чл.29 от ЗОП.
Крайния срок за подаването на оферти за уча стие в процедурата е :
25.08.2014 г.
Комисията, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение в
съответствие със Закона за обществените поръчки, ра зглежда подадените оферти на
26.08.2014 г. в 13: 00 часа
в сградата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монта на ул. „Сирма войвода” №2.
Комисията, започва работа след получаване на списък а с участниците и представените
оферти. Отваря подадените оферти в часа, датата и м ястото, посочени в обявлението и
документацията за участие в настоящата процедура.
При промяна на датата и часа на отваряне на офертит е участниците ще бъдат
уведомени .
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При отваряне на офертите могат да присъстват законн ите представители на
участниците, участващи в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска
цел. Упълномощаването трябва да е изрично и пълномощното или негово заверено копие се
оставя на комисията .
Комисията може по всяко време да проверява заявенит е от участниците данни, да иска
разяснения относно сертификатите и документите, как то и да изисква писмено представяне в
определен срок на допълнителни доказателства за обс тоятелствата, посочени в офертата.
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискван ията на Закона за обществени
поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия извършва класиране,
въз основа на критерия
„икономически най-изгодна оферта”.
Възложителят публикува документацията за участие на официалната страница на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, сектор Про фил на купувача на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
Стойността на настоящата документация е в размер на 12.00 лева.
Възложителят не поставя изискване за закупуване док ументацията за участие. При
поискване Възложителят предоставя документацията на всяко лице, поискало това, на адреса
на лечебното заведение или му я изпраща за негова с метка.
Документацията за участие в процедурата може да бъд е получена от :
- касата на лечебното заведение, на следващия ден сле д предварително заявяване на
искане за документация, всеки работен ден или
- след извършен превод по банков път по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен
Илиев”-АД гр.Монтана :
ТБ:
Интернешънъл Асет Банк АД ,
Сметка:
BG71IABG7474100103260 0 ,
BIC код на банката : IABGBGSF
Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса на МБАЛ :
096 307554 или на e-mail : mbalmont@net-surf.net с посочени данни за фирмата,
необходими за издаване на фактура, адрес за доставк а, както и предпочитана
куриерска фирма и начин на доставка.
За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки .
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

РЕШЕНИЕ
ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА
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Партида: 00468

РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

РЕШЕНИЕ
Проект на решение
Решение за публикуване
Номер: Р-20 от 29/07/2014 дд/мм/гггг
А) за откриване на процедура
Б) за промяна
В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка
Обектът на обществената поръчка е по:
чл. 3, ал. 1 от ЗОП
чл. 3, ал. 2 от ЗОП
Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за
използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00468
Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Изходящ номер: 1080 от дата 29/07/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)
по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Адрес
ул."Сирма войвода" 2
Град
Пощенски код
Монтана
3400
За контакти
Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
096 300341
гр.Монтана
Лице за контакт
Борислав Борисов
Електронна поща
Факс
mbalmont@net-surf.net
096 307554
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.mbalmontana.com/
Адрес на профила на купувача:

УНП: 4b0b9be4-6b4a-404a-85be-929a5b3d6152

Държава
България
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http://www.mbalmontana.com/page/show/54
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
Национална агенция/служба
Околна среда
Регионален или местен орган
Икономическа и финансова дейност
Регионална или местна агенция/служба
Здравеопазване
Публичноправна организация
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Европейска институция/агенция или
международна организация
Социална закрила
Друго (моля, уточнете): ______________
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________
I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)
Производство, пренос и разпределение на
Пощенски услуги
природен газ и топлинна енергия
Електрическа енергия
Железопътни услуги
Търсене, проучване или добив на
Градски железопътни, трамвайни,
природен газ или нефт
тролейбусни или автобусни услуги
Търсене, проучване или добив на
Пристанищни дейности
въглища или други твърди горива
Вода
Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТ ВЕНА
ПОРЪЧКА
II: ОТКРИВАНЕ
ОТКРИВАМ
процедура за възлагане на обществена поръчка
конкурс за проект
процедура за създаване на система за предварителен подбор
II.1) Вид на процедурата
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Открита процедура
Ускорена на договаряне с обявление
Ограничена процедура
Договаряне без обявление
Ускорена ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Състезателен диалог
Конкурс за проект - ограничен
Договаряне с обявление
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
Открита процедура
Договаряне без обявление
Ограничена процедура
Конкурс за проект - открит
Договаряне с обявление
Конкурс за проект - ограничен
III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП
Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП
Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП
Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
Чл. 84, т.___ от ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП
УНП: 4b0b9be4-6b4a-404a-85be-929a5b3d6152
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП
Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП
точка: ________

РЕШЕНИЕ (версия 4)

Чл. 105, ал. 1 от ЗОП
Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от
ЗОП
Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
Строителство
Доставки
Услуги
ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен
диалог / на конкурса за проект
Доставки на хранителни продукти
(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те
трябва да бъдат описани в това поле)
ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:
IV.2.1.1) Продуктова група
Копирна и графична хартия
Офис IT оборудване
Офис осветление
Улично осветление

Да

Не

Климатици
Почистващи продукти и услуги
Конвенционални транспортни средства и
услуги, свързани с тях
Електрически превозни средства и
системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:
Техническата спецификация
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП
Показателите за оценка на офертите
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проектодоговора)
ІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга
информация)

(брой)
(брой)
(брой)
(брой)
Да

Не

V: МОТИВИ
V.1) Мотиви за избора на процедура

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната
процедура)
V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена

УНП: 4b0b9be4-6b4a-404a-85be-929a5b3d6152

3

Партида: 00468

РЕШЕНИЕ (версия 4)

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/ гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):
без ДДС с ДДС
Стойност на
ДДС (в %)
на обща стойност ________ Валута:
________
VI: ОДОБРЯВАМ
обявлението и документацията за участие
обявлението и описателния документ
поканата за обществена поръчка
поканата за обществена поръчка и документацията
обявлението и конкурсната програма
обявлението
VII: ОБЖАЛВАНЕ
VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул."Витоша" 18
Град
Пощенски код
София
1000
Телефон
02 9884070
Електронна поща
Факс
02 9807315
Интернет адрес (URL):

Държава
България

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение
Дата: 29/07/2014 дд/мм/гггг
Възложител:
Трите имена:
/подпис и печат/
Д-р Тодор Борисов Тодоров
Длъжност:
Изпълнителен директор

УНП: 4b0b9be4-6b4a-404a-85be-929a5b3d6152
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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.
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
111047073
Пощенски адрес
ул."Сирма войвода" 2
Град
Пощенски код
Монтана
3400
Място/места за контакт
Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
096 300341
гр.Монтана
На вниманието на
Борислав Борисов
Адрес за електронна поща
Факс
mbalmont@net-surf.net
096 307554
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.mbalmontana.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
Електронен достъп до информация (URL):

Държава
България

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 на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг
национален или федерален орган,
включително техни регионални или

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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местни подразделения
национална или федерална
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друго (моля, пояснете): ______________

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена
в приложение А)

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Строителство
Доставки
Услуги
Изпълнение
Покупка
Категория услуга No
Проектиране и
Лизинг
(Моля, вижте приложение
изпълнение
В1 относно категориите
Наем
услуги)
Покупка на изплащане
Извършване,
Комбинация от
независимо с какви
горепосочените
средства, на
строителство,
отговарящо на
изискванията, указани
от възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
код NUTS: BG312
ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена
Обявлението обхваща създаването на
поръчка
динамична система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща
сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един оператор
оператора
Брой: ________ или (в приложимите случаи)
максимален брой ________ на участниците
УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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в предвиденото рамково споразумение
Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е
известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Периодични доставки на хранителни продукти, съгласн о прогнозноколичествена спецификация
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

15811100

Допълнителен/ни обект/и

15811000
03100000
15300000
15100000
15500000
03220000
15800000
03311000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
Да
(GPA)

Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
Не
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
само една
една или повече
всички обособени
обособена позиция
обособени
позиции
позиции
ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Съгласно прогнозно-количествената спецификация , пр иложена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва
УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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ДДС:
448541.03 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции
(ако да) Описание на тези опции:

Да

Не

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване
Не
Да
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между
________ и ________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 12 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИ ЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие в процедурата – 4 350 лева за всички
позиции и съответно за :
•Обособена позиция № 1 „Хляб от 500гр.”- 500 лв,
•Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия - закуски от 150 гр.”300 лв ,
•Обособена позиция № 3 „Мелничарски продукти и про дукти от
селското стопанство”- 180 лв,
•Обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци прерабо тени консерви” - 350 лв,
•Обособена позиция № 5 „Месо и месни продукти” - 1 700 лв ,
•Обособена позиция № 6 „Мляко и млечни продукти” - 600 лв ,
•Обособена позиция № 7 „Плодове и зеленчуци”- 300 л в ,
•Обособена позиция № 8 „Различни хранителни продукт и” - 400 лв,
•Обособена позиция № 9 „Риба и рибни продукти” - 20 лв .
Представя се в една от формите, посочени в чл.60, а л.1 от ЗОПбезусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност
90 дни от датата на отваряне на офертите или паричн а сума,
внесена в касата на болницата или по банковата смет ка на
Възложителя : ТБ : Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN:
BG71IABG74741001032600 , BIC код на банката : IABGB GSF. Гаранция
за изпълнение - 3 % от стойността на договора без в ключен ДДС.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
По банков път, отложено-в срок до 60 дни.
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ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически
оператори, на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
(ако да) Описание на особените условия:

Да

Не

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
До участие се допускат всички участници , за които не са налице
обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и
т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП и които отговаря т на всички
предварително обявени от Възложителя условия. Докум енти относно
търговско - правния статут на участника : 1.Удостов ерение за
актуално състояние, а когато участникът е физическо лице нотариално заверено копие от документ за самоличнос т. Когато
участникът е регистриран или пререгистриран в единн ия електронен
търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква
удостоверение за актуално състояние, а се посочва Е ИК.
2 .Оригинал или нотариално заверено копие на докуме нти,
удостоверяващи представителната власт на лицето, от което
изхожда предложението, в случай, че това не е закон ния
представител на участника. 3.Заверени от участника копия на
документи за регистрация - идентификационен код БУЛ СТАТ( в
случай, че участникът не е вписан в единния електро нен търговски
регистър към Агенцията по вписванията) ДДС идентифи кационен
номер ( в предвидените от закона случаи ). 4.Деклар ация за
отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б . „а” до „д”,
т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП. Всич ки други
изисквания, изискуеми документи и декларации по обр азец са
посочени в утвърдената от Възложителя документация.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са
Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са
приложимите случаи):
изпълнени изискванията:
Възложителят не поставя
Възложителят не поставя
изисквания към кандидатите или
изисквания към кандидатите или
участниците в процедурата
участниците в процедурата
относно техните икономически и
относно техните икономически и
финансови възможности.
финансови възможности.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са
необходими за оценяване дали са
УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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изпълнени изискванията:
Документ за регистрация на
обекта за производство и
търговия с храни;Разрешителни
и/или лицензии, свързани с
изпълнението на поръчката,
съобразно оферираните продукти;
Референции; Доказателстава за
техническо оборудване и
отговорни лица за изпълнението
на поръчката.

Документ за регистрация на
обекта за производство и
търговия с храни;Разрешителни
и/или лицензии, свързани с
изпълнението на поръчката,
съобразно оферираните продукти;
Референции; Доказателстава за
техническо оборудване и
отговорни лица за изпълнението
на поръчката.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Да
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

Да

Не

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Някои кандидати вече са избрани
(ако е целесъобразно при
определени видове процедури на
договаряне)

Да

Не

(ако да, посочете имената и адресите на
икономическите оператори, които вече са
избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна
информация“)
Ускорена процедура на договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой
________
УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога
(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на
Да
Не
обсъжданите решения или на договаряните оферти
ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на
посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или
за договаряне или в описателния документ
Критерии
Тежест
Eдинична цена
70
1
Срок на доставка
10
2
Функционална характеристика и производител
20
3
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
Да
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в
приложимите случаи)

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
(ако да)

Да

Не

Обявление за предварителна информация
Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S044-072948 от 04/03/2014 дд/мм/гггг
Други предишни публикации (в приложимите случаи)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 22/08/2014 дд/мм/гггг
Час: 15:00
Платими документи
Да
Не
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 12.00 Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
Възложителят не поставя изискване за закупуване на
документацията за участие. При поискване Възложител ят предоставя

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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документацията на всяко заинтересовано лице, поиска ло това, на
адреса на лечебното заведение или му я изпраща за н егова сметка.
Документацията за участие в процедурата може да бъд е получена от
касата на лечебното заведение, след предварително з аявяване на
искане за документация, или след извършен превод по банков път
по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана : ТБ:
Интернешънъл Асет Банк АД , Сметка: BG71IABG7474100 1032600 , BIC
код на банката : IABGBGSF Копие от документа за пре вод следва да
бъде изпратено на факса на МБАЛ : 096 307554 или на e-mail :
mbalmont@net-surf.net с посочени данни за фирмата, необходими за
издаване на фактура, адрес за доставка, както и пре дпочитана
куриерска фирма и начин на доставка.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 25/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 15:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или
заявленията за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
DA
EL
GA
LT
NL
RO
ES
DE
EN
IT
HU
PL
SK
CS
ET
FR
LV
MT
PT
SL
Други: ________

FI
SV

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни: 90 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 26/08/2014 дд/мм/гггг

Час: 13:00

(в приложимите случаи) Място: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на
Не
Да
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
отваряне:
Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Tова представлява периодично повтаряща се поръчка
Да
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
Юли 2015г.
VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Възложителят осигурява пълен достъп до документация та за участие
в процедурата на официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”
АД – гр.Монтана, сектор Профил на купувача на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 от ЗОП
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 29/07/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена 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):
ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи
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):
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган
извършва покупка
(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Хляб от 500гр
1) Кратко описание
Периодични доставки на хляб
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15811100

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
50645.83 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Хлебни изделия-закуски от
150 гр
1) Кратко описание
Периодични доставки на хлебни изделия

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15811000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
31883.50 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Мелничарски продукти и
продукти от селското стопанство
1) Кратко описание
Периодични доставки на продукти на земеделието и
животновъдството
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

03100000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
18600 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция.
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Плодове и зеленчуци
преработени-консерви
1) Кратко описание
Периодични доставки на плодове и зеленчуци преработ ени-консерви.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15300000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
35920.83 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Месо и месни продукти
1) Кратко описание
Периодични доставки на месо и месни продукти
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf

Допълнителен речник
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3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
170521.70 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Мляко и млечни продукти
1) Кратко описание
Периодични доставки на мляко и млечни продукти
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15500000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
63695.83 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Плодове и зеленчуци
1) Кратко описание
Периодични доставки на плодове и зеленчуци
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

03220000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
32371.67 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Различни хранителни
продукти
1) Кратко описание
Периодични доставки на различни хранителни продукти
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15800000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
42601.67 Валута: BGN
УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf

15

Партида: 00468

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни
номера от обособената позиция
(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на хранителни продукти
Обособена позиция №: 9 Заглавие на обособената позиция: Риба и рибни продукти
1) Кратко описание
Периодични доставки на риба и рибни продукти
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

03311000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, прило жена в
документацията за участие и обявена на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
2300 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или в дни ________ (считано от датата на
възлагане на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО
Категория №(1) Предмет
1
Услуги по поддръжка и ремонт
2
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
3
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на
поща
4
Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5
Далекосъобщителни услуги
6
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7
Компютърни и свързаните с тях услуги
8
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9
Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с
технически изпитвания и анализи
13
Рекламни услуги
14
Услуги по почистване на сгради и управление на не движими имоти
15
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни
и сходни услуги
Категория №(7) Предмет
17
Услуги на хотели и ресторанти
18
Услуги на железопътния транспорт
19
Услуги на водния транспорт
20
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21
Юридически услуги
22
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27
Други услуги
(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с из даването, продажбата, покупката или прехвърлянето на
ценни книжа или други финансови инструменти, и услу ги на централни банки. Също така се изключват:
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство
на програмен материал от излъчващи организации и до говори за програмно телевизионно време.

УНП: 1bb6b2d1-1795-47c4-90c4-d501c6cd36bf
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Пълно описание на обекта на поръчката, включително на
прогнозна количествена спецификация и общи условия
1.
Обект на обществената поръчка : Откритата процедура е за периодично
повтарящи се доставки на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД
- гр. Монтана, с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при условията и
по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно прогнозно-количествената
спецификация :
Обособена позиция № 1 – Хляб от 500гр.
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

1

Хляб "Добруджа"

бр.

80 000

2

Хляб "Типов"

бр.

13 500

Предпочитана разфасовка и
изисквания

Ненарязан в пликове по 20
бр. в касета
Ненарязан в пликове по 20
бр. в касета

Обособена позиция № 2 – Хлебни изделия –закуски от 150 гр.
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

3

Банички / с извара;
със сирене /

бр.

12 000

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

4

Кифли / с мармалад;
с халва; с локум /

бр.

15 000

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

5

Кремка

бр.

1 200

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

6

Сиренка

бр.

6 000

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

7

Тутманик

бр.

7 500

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

8

Милинка

бр.

2 000

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

9

Пирожка

бр.

500

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

10

Поничка

бр.

500

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси

11

Кифлички пакет / с
мармалад;
със
сирене

бр.

1 000

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси
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12

Рогче

бр.

3 000

13

Диетичен козунак

бр.

120

14

Козунак

бр.

1 000

В единична найлонова
опаковка по 20 бр. в каси
По 500гр. в единична
найлонова опаковка по 20 бр. в
каси
По 500гр. в единична
найлонова опаковка по 20 бр. в
каси

Обособена позиция № 3 – Мелничарски продукти и продукти от селското стопанство
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

15

Боб зрял

кг.

3 000

1кг., средна големина, бял,
без примеси.

16

Ориз

кг.

1 500

1 кг, Първо качество

17

Леща

кг.

2 000

1 кг, Първо качество

18

Брашно тип 500

кг.

1 000

Чували по 25 кг.бяло брашно

19

Яйца, големина L

бр.

20 000

В кашони по 180 бр

Обособена позиция № 4 – Плодове и зеленчуци преработени – консерви
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

20

Домати

бр.

5 000

буркани тип TWIST OFF, 0.7
кг, доставка на стекове

21

Зелен боб

бр.

9 000

буркани тип TWIST OFF, 0.7
кг, качество -крехък, без
конци

22

Грах

бр.

4 000

буркани тип TWIST OFF, 0.7
кг, Качество - зелен, млечен

23

Паприкаш

бр.

10 000

буркани тип TWIST OFF, 0.7
кг, качество - с гъста
консистенция

24

Лютеница

кг.

500

5.00кг-разфасовка

25

Гювеч

бр.

500

буркани тип TWIST OFF, 0.7
кг, съдържание без син домат

26

Конфитюр

кг

800

всички видове, 1 кг

27

Пюре
(плодово)

бр.

350

бурканче 0.190кг, различни
видове

28

Сок ябълки - без
захар

бр.

500

1л

29

Нектари диетични

бр.

500

1л

детско
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30

Нектари

бр.

1 000

1л

31

Мармалад

кг

300

в опаковки по 1 кг

32

Маслини

кг

300

черни - без сол, в опаковки по
5 кг

Обособена позиция № 5 – Месо и месни продукти
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

кг

10 000

в кашони по 10 бр.

кг

500

в кашони по 10 бр.

33

Пилешко
охладено

бутче-

34

Пилешко
замразено

бутче-

35

Пържола пилешка
бут - охладена

кг

500

по 150гр. на бройка в кашони
по 10 кг.

36

Пържола пилешка
филе - охладена

кг

2 000

по 150гр. на бройка в кашони
по 10 кг.

37

Свински бут

кг

1 500

обезкостен - охладен

38

Свинска
пържола

кг

800

без кост, охладена

39

Месо телешко

кг

500

без кост, охладено

40

Месо мляно / кайма
/

кг

700

40% телешко, 60% свинско,
oхладена, опаковка по 1 кг

41

Кебапчета

бр.

40 000

охладени, кайма-смес -40%60% свинска-телешка, по 70гр.
на бройка

вратна

42

Кюфтета

бр.

30 000

охладени,смес-40% свинско 60% говеждо, по 70гр. на
бройка

43

Кърначета

кг

500

по 150гр парче, охладени

44

Свински бут варен

кг

200

45

Кренвирши,
пилешки

кг

1 500

46

Кренвирши,
телешки

кг

1 000

47

Шпек деликатесен

кг

500

48

Шпек сух

кг

1 000

49

Луканков салам

кг

150

по 100гр. на бройка в каси по
15 кг.
Телешки, охладени по
техническа документация
съобразена с европейските
регламенти
от свинско и говеждо месо -по
250 гр. на бройка
по техническа документация
съобразена с европейските
регламенти
по техническа документация
съобразена с европейските
регламенти

___________________________________________________________________________________________________________
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2, 096/305150, fax 096/307554,
e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „Доставки на хранителни продукти”
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

___________________________________________________________________________________________________________________

50

Луканка

кг

1 000

от свинско и говеждо месо, по
250 гр. на бройка

51

Сушеница

кг

700

от свинско и говеждо месо, по
250гр. на бройка

52

Сурова наденица

кг

500

по 150гр парче

53

Македонска
наденица

кг

2 000

охладена

54

Родопска наденица

кг

500

по 150гр парче, охладена

55

Кълцана наденица

кг

2 000

по 150гр парче, охладена

Обособена позиция № 6 – Мляко и млечни продукти
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

56

Мляко кисело - 2%

бр.

10 000

57

Мляко прясно – 2%

л

8 000

58

Мляко на прах

кг

50

59

Сирене

кг

4 000

60

Кашкавал

кг

3 000

61

Масло

кг

700

Предпочитана разфасовка и
изисквания

пластмасови кофички по
400гр., по техническа
документация съобразена с
европейските регламенти
полиетиленова опаковка от 1
л., по техническа
документация съобразена с
европейските регламенти
разфасовка 1 кг.
от краве мляко, без
растителни мазнини, в
тенекии по 15 кг, по
техническа документация
съобразена с европейските
регламенти
от краве мляко, без
растителни мазнини, в пити
до 6 кг, по техническа
документация съобразена с
европейските регламенти
от краве мляко, без
растителни мазнини, пакет от
125гр, по техническа
документация съобразена с
европейските регламенти

Обособена позиция № 7 – Плодове и зеленчуци
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

62

Киви

кг

1 800

средно големи

63

Ябълки

кг

10 000

средно големи

64

Картофи

кг

10 000

средно големи
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65

Зеле - прясно

кг

5 000

крехко,свежо

66

Лук – кромид

кг

4 500

здрави глави

67

Лук – чесън

кг

100

здрави глави

68

Краставици
пресни

кг

3 500

На стекове от 10кг.

69

Домати – пресни

кг

4 500

На стекове от 20кг.

70

Тиквички

кг

1 000

свежи

71

Чушки
зелени

кг

500

свежи

72

Моркови

кг

1 800

На стекове от 10кг.

73

Магданоз и копър

вр.

500

свежи

74

Портокали

кг

500

средно големи

75

Банани

кг

500

В кашони от 20 кг.

–

пресни,

Обособена позиция № 8 – Различни хранителни продукти
Пореден
№

Наименование

Мярка

Прогнозно
количество

Предпочитана разфасовка и
изисквания

76

Олио слънчогледово
рафинирано

л

1 500

бутилка 1 л

77

Олио слънчогледово
рафинирано

л

1 500

бутилка 5 л

78

Захар кристална

кг

1 000

Пакети по 1кг. в стекове по
15 кг.

79

Сол
готварска
йодирана

кг

700

пакети по 1 кг.

80

Бисквити
обикновени

кг

400

опаковка по 160 гр. в кашон
по 40 бр.

81

Бисквити
диабетици

кг

500

опаковка по 180 гр. в кашон
по 30 бр.

82

Вафли обикновени

бр.

10 000

по 30гр. в единична опаковка

83

Вафли шоколадови

бр.

25 000

по 55гр. в единична опаковка

84

Шоколадов десерт

бр.

19 000

По 30гр. в единична опаковка

85

Нишесте

кг

30

1.00кг, без какао и шоколад

86

Пипер червен

кг

120

100 гр., сладък

87

Пипер
зърна

бр.

50

Опаковка от 10 гр.

88

Пипер черен смлян

бр.

100

Опаковка от 10 гр.

89

Чай - билков

кут.

15 000

пакет 20 бр.в кутия, различни
смеси

черен

за

на
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90
91

Кафе
Нова
Бразилия
Подправки-сухи
чубрица

кг

400

опаковка от 100гр., мляно за
машина

бр.

1000

Опаковка от 20 гр.

бр.

400

Опаковка от 20 гр.

бр.

100

Опаковка от 20 гр.

92

Подправки-сухи
джоджeн

-

93

Подправки-сухи
дафинов лист

-

94

Макарони

кг

500

Пакет от 400гр.- по 6 кг в стек

95

Макарони ръжени

кг

300

Пакет от 400гр.- по 6 кг в стек

96

Оцет – винен

бут.

800

Бутилка 700мл. - стек 12 бр.

97

Фиде

кг

500

Пакет от 400гр.- по 6 кг в стек

98

Халва тахан

кг

800

1 кг.

99

Солети

пак.

600

По 150 гр.

100

Сухар-обикновен

пак.

700

500 гр./4*125 гр/

101

Сода

пак.

50

0.100 гр.

102

Галета

кг.

20

1 кг.

103

Боза

бр.

16 000

300мл

Обособена позиция № 9 – Риба и рибни продукти
Пореден
№

104

Наименование

Риба "Скумрия"

Мярка

Прогнозно
количество

Предлагана разфасовка;
Вид/Форма при
доставка

кг

500

Охладена, чистена, без
глави, пакет по 10кг

Количествата на стоките от поръчката, посочени в не я, са прогнозни и ориентировъчни
и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закуп и в пълен обем. Доставките на
стоките при изпълнение на договора за обществена поръчка ще бъдат в зависимост от
конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за
доставка .
Прогнозно-количествената спецификация е разделена на девет обособени позиции.
• Участниците могат да подават предложения както за в сички, така и за всяка една от
обособените позиции на спецификацията отделно.
• Участниците трябва да подадат предложение за всички поредни номера от съответната
позиция за която участват.
При образуване на финансовите предложения, относно предлаганата единична цена на
всеки хранителен продукт, трябва да се има в предви д обявената цена в периодичния бюлетин
на „САПИ” ЕООД към момента на обявяване на настоящата процедура, като предложената
цена не трябва да повече от 5% надценка от бюлетина. Неразделна част към ценовото
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предложение се прилага периодичния бюлетин на „САПИ” ЕООД към момента на обявяване
на настоящата процедура за хранителните продукти за които участват.
Ценови оферти със стойност над 5% надценка (за предлагана единична цена на всеки
хранителен продукт от обособената позиция) от периодичния бюлетин на „САПИ” ЕООД към
момента на обявяване на настоящата процедура няма д а бъдат разглеждани и съответно
участника ще бъде отстранен от участие в процедурат а за съответна обособена позиция
поради нейната непълнота
2. Място на изпълнение на поръчката:
Склада за хранителни продукти на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана,
ул. „Сирма войвода” № 2 .
3. Общи условия за изпълнение на поръчката:
3.1. Срок на доставка – периодични доставки в срок до 24 часа след всяка обикновенна
заявка и в срок до 6 часа след всяка спешна заявка, за период от една година , след сключване
на договор.
3.2. Условия и начин на плащане:
Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна
доставка, представлява крайна доставна цена на сток ите, с ДДС и всички разходи до краен
получател - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” № 2 .
- условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в
лева, след представяне на доставна фактура, приемо- предавателен протокол, писмена заявка,
сертификат за качество .
- начин на плащане – отложено / в законоустановен срок / след доставката, и след
представянето на съответните документи , в български лева .
3.3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен
за изпълнител на поръчката . Договорът се сключва съгласно разпоредбите на чл. 41-45 от
ЗОП , за срок от една календарна година, считано от датата на подписването му.
•

•

•

Доставната цена ще може да бъде актуализира периодично за всеки един от
хранителните продукти, като се запазва процентното съотношение между
предложената цена от съответния изпълнител на поръчката за доставката на
хранителния продукт и осреднената за страната цена на едро за продукта, обявена в
периодичния бюлетин на „САПИ” ЕООД към момента на обявяване на настоящата
процедура. Полученото процентно съотношение между двете цени ще се запазва
постоянно при последващи актуализации през времето на изпълнение на договора.
При сключване на договора , участникът , определен за изпълнител , представя
документи за удостоверяване липсата на обстоятелств ата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до
„д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, издаде ни от съответен компетентен орган, или
извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която е устан овен.
При сключване на договора, участникът, определен за изпълнителпредставя гаранция
за изпълнение на същия, която се освобождава след неговото изпълнение. Гаранцията
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е в размер на 3 % / три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се
представя в една от формите, съгласно чл.60 от ЗОП:
- банкова гаранция;
- парична сума
o преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана :
ТБ:
Интернешънъл Асет Банк АД ,
Сметка:
BG71IABG7474100103260 0 ,
BIC код на банката : IABGBGSF
o или внесена на касата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана.
Възложителят има право да задържи гаранцията за уча стие при наличиена някое от
условията на чл.61 от ЗОП.
Възложителят освобождава гаранцията за участие при условията и сроковете,
посочени в чл.62 от ЗОП.
Забележка: При промяна на законодателството към момента на сключване на договора, възложителят
запазва правото си да се съобрази с изискванията на променената нормативна уредба.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №4
Техническа спецификация
Изисквания:
1.Хранителните продукти да отговарят на изискванията на Закона за храните и на
стандартите на Европейския съюз.
Предложените хранителни продукти трябва да отговаря т на условията за състав
и качество на продуктите посочени в Техническа доку ментация за съответния
продукт, отговаряща на Европейски изисквания и регламенти.
2.Всяка доставка да бъде придружена със сертификат з а качество и експертен лист.
3.Върху доставяните продуктите да има етикет от който да е видно и наименованието на
производителя и срока на годност.
4.Изискуеми документи:
4.1.Заверено копие от документ за регистрация на обект а за производство и/или
търговия с храни по Закона за храните.
4.2. Декларация от участника в процедурата, съдържаща:
4.2.1. Списък на сключените от него основни договори /сходни с тази поръчка/
извършени през последните три години, включително информация за
стойност, срок и възложител за всеки посочен догово р;
4.2.2. Списък на техническите възможности – техническо оборудване и персонал,
отговорен за изпълнението на поръчката;
4.2.3. Референции от възложители за изпълнение на поръчки от участника, с обект
сходен на тази процедура.

Други изисквания и условия
Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем.
Цената да включва всички разходи, транспорт, мита, такси и др..
Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие за една или
всички обособени позиции.
Всеки от участниците трябва да внесе предложение за всеки пореден номер от
обособената позиция за която участва .
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
Показатели, относителната им тежест и методика за определяне
на комплексната оценка на офертата

* Комисията, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на лечебното
заведение в съответствие с изискванията на ЗОП, разглежда подадените оферти в часа, датата
и мястото, посочени в обявлението и документацията за участие в настоящата процедура.
Отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието им в съответствие
с приложения списък на документите, подписан и подпечатан от участника.
* Офертата, която не отговаря на изискванията за участие се о тхвърля, като
участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане.
Комисията предлага за отстраняване от участие в про цедурата участник, който е :
1. осъден с влязла в сила присъда, съгласно разпоредба та на чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д
от ЗОП;
2. обявен в несъстоятелност;
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
4. има парични задължения към държавата и/или към общините – съгласно чл.47, ал.1,
т.4 от ЗОП;
5. в открито производство по несъстоятелност, или е ск лючил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон,
включително когато неговата дейност е под разпорежд ане на съда, или кандидатът и
ли участникът е преустановил дейността си.
6. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки,
съгласно чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП
7. не представил някой от изискуемите документи, съгласно законовите разпоредби и
обявените условия в настоящата документация;
8. за когото е налице обстоятелството по чл.47, ал .5 от ЗОП;
9. представил оферта, която не отговаря на изисква нията на чл.57, ал.2 и ал.3 от ЗОП представения плик да съдържа плик 1 и отделни запечатани непрозрачни и
надписани плика с № 2 и с № 3 за всяка обособена позиция за която участва .
10.представил оферта, която не отговаря на предвари телно обявените условия.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5, и посочените
обстоятелства по чл.47, ал.2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
• За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условият а
на настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа на
определения критерий
”икономически най-изгодна оферта”,
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като сравнява ценовите оферти на участниците за всеки отделен хранителен продукт и
технически възможности, функционална характеристика и производител.
Общата оценка на всяко предложение – К - представлява сума от оценките на
отделните критерии
К= К1+К2+К3 , където :
К1 - единична цена - изразява се в число, съответстващо на брой точки и представляващо
съотношение между предложена от участник в процедурата най-ниска обща
стойност за обособена позиция /която е с оценка 70/ , към обща стойност
предложена от съответния участник за същата обособе на позиция, умножена с
коефициент 80. Оценката се определя съгласно формул ата:
К1 = Цmin / Цсъотв х 70
където:
Цmin - най-ниската предложена цена за изпълнение от участник в процедурата
Цсъотв - предложена цена на оценявания участник
Максималната стойност на коефициент К1 е 70 точки.
К2 -

срок на доставка – изразява се в число, съответстващо на брой точки и
представляващо средно аритметичното число на получе ните точки от
предложенията, изчислени поотделно, както за обикновените доставки, така и при
спешните, а именно : съотношение между предложения от участник в процедурата
най-кратък срок към срока предложен от съответния участник умнижено с
коефициент 10.
Максималната стойност на коефициент К2 10 точки.

К3 - функционална характеристика и производител - формира се от техническото
предложение на участника /гарантирани възможности,
функционална
характеристика, степен на съответствие и производител/.
Максималната стойност на коефициент К3 е 20 точки, която се образува от средно
аритметичната стойност от оценките на всеки член от комисията поотделно.
* Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти, за всяка обособ ена
позиция по отделно по низходящ ред, въз основа на получената обща оценка.
* На първо място се класира офертата получила най-висока комплексна оценка за
обособената позиция .
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
Образец на офертата с указания за подготовката й
Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта.
Представената оферта трябва да бъде със срок на вал идност не по-малък от 90 /
деветдесет / календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.
Офертата за участие в процедурата се изготвя, преда ва и приема в съответствие с
изискванията на ЗОП и настоящата документация. Офертата се подписва от законния
представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.
Офертата за участие в процедурата следва да бъде и зготвена на български език. В
случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице, вс ички документи, съставляващи
офертата, в това число официални и частни документи, е необходимо да бъдат в оригинал, с
превод на български език, а документът за регистрация се представя с легализиран превод на
български език.
Всички документи, които придружават офертата се пре дставят в оригинал или като
ксерокопие с нотариална заверка или заверка на учас тника в зависимост от вида на документа
и от указаното по-долу.
Документите и данните се подписват само от законните представители на участника,
съгласно съдебната /търговската/ му регистрация или от изрично упълномощени за това лица,
като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с нотариална заверка .
Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на
офертата не повече от 6 / шест / месеца или да са в срока на тяхната валидност .
Всяка страница на всички представени документи в офертата, трябва да са
заверени съгласно указанията или от участника с подпис и печат.
Участниците могат да подават оферти за една, повече или всички обособени позиции.
Участниците трябва да имат предложение за всички поредни номера
в
обособената позиция за която участват.
Участниците представят отделни плик № 2 и плик № 3 за всяка от обособените
позиции за която подават предложение със съответните надписи на тях.
Офертата следва да бъде функционално разпределена в 3 (три) непрозрачни плика,
всеки един от които да има следното съдържание:

Плик №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
В плика се поставят следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от
участника / прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - образец №1.
2. Заявление за участие / образец №2/.
3. Административни сведения - Образец № 3.
4. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК при регистрация в публичен
регистър, а когато участникът е физическо лице-нотариално заверено копие от документ за
самоличност.
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5. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи
представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е
законния представител на участника.
6. Заверени копия от документи за регистрация, заверени от участника с подпис и
печат - Булстат, ЕИК, данъчна регистрация – обща и по Закона за данък върху добавената
стойност /ако има такава/.
7. Декларация за запознаване с условията в документац ията - Образец № 4.
8. Декларация по по чл 47, ал.9 за обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2,
т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП - Образец № 5.
9. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - Образец № 6 ;
9.1. Декларация от подизпълнител - Образец № 7 ;
10. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - Образец
№8
11. Гаранция за участие в процедурата – 4 350 лева за в сички позиции и съответно за :
• Обособена позиция № 1 „Хляб от 500гр.”- 500 лв ,
• Обособена позиция № 2 „Хлебни изделия - закуски от 150 гр.”- 300 лв ,
• Обособена позиция № 3 „Мелничарски продукти и продукти от селското стопанство”180 лв ,
• Обособена позиция № 4 „Плодове и зеленчуци преработени - консерви” - 350 лв,
• Обособена позиция № 5 „Месо и месни продукти” - 1 700 лв ,
• Обособена позиция № 6 „Мляко и млечни продукти” - 600 лв ,
• Обособена позиция № 7 „Плодове и зеленчуци”- 300 лв ,
• Обособена позиция № 8 „Различни хранителни продукти” - 400 лв .
• Обособена позиция № 9 „Риба и рибни продукти” - 20 лв
Възложителят има право да задържи гаранцията за уча стие до решаване на спора когато
кандидатът или участникът в процедурата обжалва реш ението на възложителя за определяне
на изпълнител .
Възложителят има право да усвои гаранцията за участ ие в следните случаи:
- когато участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на
офертите;
- когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да
сключи договор за обществена поръчка.
Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да
пристъпи към упражняване на правата си по нея в горепосочените случаи.
Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от
възложителя в срок 5 /пет / работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на
възложителя за определяне на изпълнител.
Гаранциите за участие на класираните участници на първо и второ място, се
освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след сключв ането на договор за обществена поръчка,
а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението за определяне на изпълнител.
При прекратяване на процедурата за възлагане на общ ествена поръчка, гаранциите на
всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за
обжалване на решението за прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи ли хви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Гаранциите за участие се представят в една от форми те, съгласно чл.60 от ЗОП:
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-

-

оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска
или чуждестранна банка, в полза на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр.Монтана,
със срок на валидност 90 /деветдесет/календарни дни , считано от крайния срок
за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни
банки, следва да са авизирани чрез българска банка, потвърждаваща
автентичността на съобщението;
парична сума:
* преведена по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД
гр.Монтана
ТБ:
Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка:
BG71IABG7474100103260 0
BIC код на банката : IABGBGSF
* или внесена в касата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр.Монтана.

12. Доказателства за техническите възможности за изпъл нение на поръчката:
12.1. Заверено копие от документ за регистрация на обект а за производство и /или търговия с
храни по Закона за храните.
12.2. Декларация от участника в процедурата, съдържаща:
13.2.1. Списък на сключените от него основни договори /сходни с тази поръчка/ извършени
през последните три години, включително информация за стойност, срок и
възложител за всеки посочен договор;
12.2.2. Списък на техническите възможности – техническо оборудване и персонал,
отговорен за изпълнението на поръчката;
12.3. Референции от възложители, които са били снабдявани с хранителни продукти през
предходните три години от участника.В случаите на новорегистрирани търговски дружества
и при неизпълнявани такива поръчки, референции не се изискват.
13. Необходими разрешителни и/или лицензии, свързани с изпълнението на поръчката,
съобразно оферираните продукти .

Плик №2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”
Участника представя отделен плик № 2 за всяка обособена позиция за която
подава предложение с надписана на плика номера на обособената позиция за която е
предложението .

Техническо предложение за изчисляване на показател К 2.
1. Техническо предложение - Образец № 9 .
2. Техническа спецификация - Образец № 10, попълнен за съответната обособена
позиция за която участва ( от 10.1 до 10.9 ).
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на ………….....………….. за
№

Наименование

мярка

Прогнозно
количество

Предлагана
разфасовка:
Вид/Форма
при доставка

Производител
/марка/

Друга
информация

1

Дата :

Подпис,печат : ...............
/име и длъжност/

Предложението трябва да съдържа прогнозно-количеств ената спецификация в която
участника попълва техническото изпълнение само за хранителните продукти за които участва
- разфасовка, производител, вид/форма при доставкат а и друга информация, която участника
смята , че ще е необходима за определяне на оценкат а .

Плик № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
1. Ценово предложение - Образец № 11, попълнен за съответната обособена позиция
за която участва ( от 11.1 до 11.9 ).

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ……………………………………….. за
№ Наименование мярка

Прогнозно
количество

Предлагана
разфасовка:
Вид/Форма
при
доставка

Ед. цена
в лв. с
Производител
ДДС за
/марка/
единица
мярка

Ед. цена в
Обща
Цена по
лв. с ДДС за стойност бюлетин
предложена
в лв. с на САПИ
разфасовка
ДДС
ЕООД

Процент
между
предложена
цена и
бюлетин
САПИ ЕООД

1

Дата :

Подпис,печат : ...............
/име и длъжност/

Участника представя отделен плик № 3 за всяка обособена позиция за която
подава предложение с надписана на плика номера на обособената позиция за която е
предложението .
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Други указания :
1. Всеки участник попълва, подписва и подпечатва всеки лист от офертата.
2. Предложената цена трябва да е в български лева, с в ключен ДДС с цифри и словом,
до втори знак след десетичната запетая – според обр азеца. Оферти, в които цените не
са в български лева, няма да се разглеждат.
Оферти, в които цените не съответстват на условията, няма да се разглеждат.
3. При образуване на предлаганата единична цена на всеки хранителен продукт, да се
има впредвид процетното съотношение /отстъпка , надценка/ от обявената цена в
периодичния бюлетин на “Сапи” ЕООД към момента на обявяване на настоящата
процедура. Полученото процентно съотношение между двете цени ще се запазва
постоянно при последващи актуализации през времето на изпълнение на поръчката.
4. Всички документи се попълват на български език, без задрасквания и поправки
5. Ценовата оферта се попълва съгласно приложения в документацията образец, без
задрасквания и поправки.
6. Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта.

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от
изрично упълномощено от него лице.
Всички пликове се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва
името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка , номерата на
обособените позиции за които участника подава оферта и име, адрес, телефон, факс и email / за контакти/ на участника в процедурата .

•

Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на
друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

•

Подаването на оферта означава, че участникът приема изцяло всички
специални и общи правила, определени в настоящата документация.

Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация.
Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор „Профил на купувача” на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКИ НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ
Днес, …............. 2014г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените
поръчки и Решение № …………...…. на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев”
АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия
договор между:
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073
с адрес: гр. Монтана, ул.“Сирма войвода ” 2, тел.: 096/ 305-150 , факс: 096/ 307-554,
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за
краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна,
и
„ ……………………….. ” , ЕИК / БУЛСТАТ: ……………..............
с адрес: .............. …………………….., тел.:……………….,фа кс:………….., представлявано от
…………………………………………………, наричано
по - долу за кратко ст
„ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна, за следното :
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ хранителни продукти , съгласно приложена Спецификация - неразделна
част от настоящия договор .
ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА
2.1. Единичната цена на стоките по т.1.1 е определена в лева, съгласно приложената
Спецификация.
2.2.При образуване на единичната доставна цена на всеки хранителен продукт, ще се спазва
процетното съотношение /отстъпта , надценка/ от обявената цена в периодичния бюлетин на
“Сапи” ЕООД към момента на обявяване на настоящата процедура и съответната
актуализация.
2.3. Процентното съотношение, посочено в т.2.2. не подлежи на промяна през периода на
изпълнение на договора, без нормативно основание, с изключение при приложението на
чл.43, ал.2 от ЗОП.
2.4. Актуализация на единични доставни цени ще се извършва след писменно предложение от
заинтересованата страна с приложена информация от периодичния бюлетин на “Сапи” ЕООД
– София – един път в месеца .
2.5. Общата стойност на доставката по договора е
..................……………лева без ДДС,
......................................лева с ДДС.
ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява в бъл гарски лева чрез банков превод от
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в т.15 банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ___________________________________________________________________________________________________________
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отложено в законоустановен срок след съответната до ставка и представяне на необходимите
документи .
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните документи :
а/доставна фактура - оригинал;
б/ приемателно-предавателен протокол;
в/ партиден сертификат за качество.
г/ заявка
3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нер едовни или не са комплектовани,
същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен протокол за изправяне на
нередностите.Срокът по т.3.1. за плащане на доставката, започва да тече от датата на
представянето на документите в изискуемия вид.
ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ
4.1. Доставката на стоките, предмет на настоящият дог овор се извършва периодично и в срок
до .............. (съгласно офертата) часа след всяка обикновенна писмена заявка предаде на по
електронен път и в срок до ............... (съгласно офертата) часа след всяка спешна заявка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
за предстоящето доставяне на стоките преди експедиц ията им.
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ „Д-р
Ст.Илиев” АД гр.Монтана , ул. „Сирма войвода” № 2 - склада за хранителни продукти,
съгласно указанията на възложителя.
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й на мястото на доставяне с приемателнопредавателен протокол.
VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която сток ите са доставени в мястото на
доставяне, съгласно приемателно-предавателен проток ол.
VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за качество.
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на доставяне.
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в т.
3.2. от настоящия договор.
7.4. При подписването на договора да представи:
а/ документ за регистрация;
б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП;
в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се
освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на договора.
Гаранцията е в размер на 3 % от стойността на договора без ДДС и възлиза на:
................ лв./словом: .................................. /
VІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
8.1. Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, съответстваща
по вид количество и качество на описанието в настоящия договор.
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8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на договора да освободи гаранцията за
изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата са престояли
законно при него.
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, разполагащ с
надлежно пълномощно за подписване на приемателно-предавателен протокол.
ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен представител на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
9.2.
При приемането на стоките се подписва приемателно-предавателен протокол,
удостоверяващ получаването на стоките .
Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ
10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор , следва да отговаря на
техническите стандарти на производителя, което се у достоверява със сертификат за качество
и произход, издаден от компетентен орган в страната-производител.
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоки те, предмет на настоящия договор,
следва да бъде не по-малък от 75 % от срока на годн ост, обявен от производителя.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня н а пристигането
и приемането, те не отговарят на договореното с нас тоящия договор.
10.4. При констатирани три случая за доставяне от Изпълни теля на некачествени хранителни
продукти и с несъответстващи органолептични качества на продуктите, след съставени
протоколи от персонала на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД – гр.Монтана, Възложителят може да
прекрати договора с едномесечно предизвестие.
ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за :
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация / явни
недостатъци /;
б/ качество / скрити недостатъци /:
-при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1;
-при констатиране на дефекти при употреба на стоката.
11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от датата на
доставяне със съответен протокол.
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените
дефекти в 15-дневен срок от констатирането им.
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точн ото количество на получената
стока, основанието за рекламация и конкретното иска не на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към
рекламацията се прилага копие от сертификата за кач ество, получено заедно с другите
дължими документи по договора.
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията , ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да отговори
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля.
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-дневен срок от
получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне
количеството липсващи в доставката/некомплектни дог оворени стоки.
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната
част от платеното или да се доставят нови стоки пр инадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като
разходите и рисковете по новото доставяне са за сме тка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до уреждане на
рекламациите.
XII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната страна дължи
неустойка в размер на законовата лихва, върху стойн остта на неизпълненото в договорените
срокове задължение , както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, когато те
надхвърлят договорената неустойка. Сумата на неусто йката, дължима от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни задълженията си по
раздел ХІ от настоящия договор в срок,същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в
размер на 2 % от цената на стоката в частта на рекл амацията.
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината от срока за
изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора
едностранно с 30-дневно предизвестие.
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства по чл. 47 от
ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор,без
писмено предизвестие и без да дължи неустойки.
ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби,
ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое зад ължение по договора е била в забава,
тя не може да се позовава на непреодолима сила.
13.3. “Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непре двидено и/или непредотвратимо
събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна д а предприеме всички действия с
грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да
уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок о т настъпването на непреодолимата
сила. При неуведомяване се дължи обещетение за настъпилите от това вреди.
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях
насрещни задължения се спира.
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност или чрез
умишлено действие на страните или на техни представители и/или служители, както и
недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ХІV.СПОРОВЕ
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се
оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от договора.
14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член,
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете,
породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или
прекратяване ще бъдат разрешавани според българскит е материални и процесуални закони от
компетентния съд по реда на ГПК.
ХV. СЪОБЩЕНИЯ
15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани лично или от упълномощените
представители .
___________________________________________________________________________________________________________
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2, 096/305150, fax 096/307554,
e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com
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___________________________________________________________________________________________________________________

15.2. За дата на съобщението се смята:
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане по пощата;
- датата на приемането – при изпращане по телефакс
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия договор се смятат:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :
МБАЛ " Д-р Ст.Илиев " – АД
гр. Монтана 3400
ул. “Сирма войвода" № 2
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД
Сметка: BG71IABG74741001032600
BIC код на банката : IABGBGSF
http://mbalmontana.com
E-mail : mbalmont@net-surf.net

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в тридневен
срок от промяната.
ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от този договор на трети лица.
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско
законодателство.
ХVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването м у от двете страни и важи до
.........………2015 г.
17.2. Всяка от страните може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства,
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения, за което
отправя писмено уведомление до отсрещната страна.
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи :
1.Решение на Изпълнителния директор № ..... от .............................. г. ;
2.Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ;
3.Документи по т.7.4. от настоящия договор;
Настоящият договор се състави в два еднообраз ни екземпляра – по един за всяка от
страните и се подписа, както следва:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

…………………
Д-Р Т. ТОДОРОВ

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

……… ……………

ИЗП.ДИРЕКТОР

…………………..
ПЛ. ГЕОРГИЕВА
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ
___________________________________________________________________________________________________________
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2, 096/305150, fax 096/307554,
e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com
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Образец № 1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

№

ДОКУМЕНТИ

Плик № 1 - “Документи за подбор”, съдържащ:
1.

Списък с документите, съдържащи се в офертата - Образец № 1

2.
3.

Заявление за участие - Образец № 2
Административни сведения - Образец № 3
Удостоверение за актуално състояние или ЕИК при регистрация в
публичен регистър, а когато участникът е физическо лице-нотариално
заверено копие от документ за самоличност.
Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удос-товеряващи
представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в
случай, че това не е законния представител на участника.
Заверени копия от документи за регистрация, заверени от участника с
подпис и печат - Булстат, ЕИК, данъчна регистрация – обща и по Закона за
данък върху добавената стойност /ако има такава
Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане на
условията -Образец № 4
Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”,
т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП - Образец № 5
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители Образец № 6
Декларация от подизпълнител, че е съгласен за участие в процедурата като
такъв - Образец № 7
Декларация по чл.56,ал1,т.12 от ЗОП за приемане условията на договора Образец № 8
Документ за внесена гаранция за участие – вносна бележка или банкова
гаранция
Документ за регистрация на обекта за производство и /или търговия с храни
по Закона за храните
Декларация - списък на сключените основни договори за доставка на
хранителни продукти, извършени през последните три години, включително
информация за стойност, срок и възложител за всеки посочен договор
Декларация от участника, съдържаща доказателства за технически
възможности : технически лица, включително тези, отговарящи за
качеството; техническо оборудване с което разполага участникът за
изпълнение на поръчката
Референции (препоръки) за добро изпълнение, доказващи възможностите на
Участника
Други необходимите разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението на
обществената поръчка

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

15.

16.
17.

Вид на
документите
(оригинал или
заверено
копие)
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18. Други документи, представени по избор от участника

Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката",
съдържащ:
1.
2.

Техническо предложение – Образец № 9
Техническа спецификация – Образец № 10 (попълнен от 10.1 до 10.8 - за
съответната позиция за която участва )

Плик № “3” с надпис „Предлагана цена”, съдържащ:
1.

Ценова оферта - Образец № 11(попълнен от 11.1 до 11.8 - за съответната
позиция за която участва )

Дата: …...............2014 г.
Подпис и печат: .......................................................
........................................................
(име и

длъжност

на представляващия Участника)
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ОБРАЗЕЦ № 2

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ

Настоящото заявление е подадено от ………………………………………… ….
………………………………………………………………………………………….
(наименование на участника)

и подписано от………………….………………………………..………………….
(трите имена и ЕГН)

…………………………………….……………………………………………………
в качеството му на ………………………………………………….………………
(длъжност)

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в откритита проце дура за избор на
изпълнител по обществена поръчка с предмет:

„ Доставки на хранителни продукти ”
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана”
при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с
офертата до изтичане на деветдесет (90) календарни дни, считано от крайния срок за
получаване на офертите.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора
настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което
ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.
Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на
поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация на
настоящата поръчка.

Дата: ……………2014 г.

Подпис и печат: ………………….
/име, длъжност/

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „ Доставки на хранителни продукти”
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

ОБРАЗЕЦ № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.

Наименование на участника ………………………………………………

2.

Координати:
Адрес:………………………………………………………………………
Телефон № ………………………….
Факс: ………………………………...
Е-mail: ……………………………….
Данни за ръководителя /представляващия/ участника: ………………

3.

……………………….................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………….………..
(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………
( дл ъ жно ст )

4.

Телефон №.......................................
Лице за контакти:.……….………………………………………………
(трите имена)

…………………….……….………………………......……………….………
( дл ъ жно ст )

Телефон/факс/е-mail: ………………….….………
5.
Адрес за кореспонденция : .................................................
........................................................................................................
6.

Обслужваща банка………………………………………………………...
(наименование на обслужващата банка)

……………………………………………………………………………………
(адрес на банката)

………………………………………………………………………………………
(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………...
Булстат /ЕИК/..............................
ИН по ЗДДС................................

Дата: ……………2014 г.

Подпис и печат: ………………….
/име, длъжност/
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ОБРАЗЕЦ № 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
за запознаване с условията в документацията и приемане на условията
Долуподписаният ......................................................................................
/трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/

с постоянен адрес: гр.............................. ул................................... №………. ет…..
лична карта № ………………, изд. на …………….. г. от МВР - гр……………….
в качеството си на .......................................................................
/лице съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП/

на ……………………………...........................................
/име на участника – юридическо лице/

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр……………………
ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на
…………......................................…………. съд
с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….
с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:
че като представляващ ............................................................. за участие в откритата
/име на участника – юридическо лице/

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет :
...........................................................................................................................................
1. Запознат съм с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за
участие в настоящата обществена поръчка и ги приемам без възражения;
2. Задължавам се да спазвам условията за участие в откритата процедура за възлагане
на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се
отнасят до изпълнението на поръчката;
3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог
данните за обществената поръчка;
4. Задължавам се да спазвам действащите в страната норми, стандарти и изисквания по
безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с
изпълнението на обществената поръчка
Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
Дата...............2014г.

ДЕКЛАРАТОР: ............................
/подпис, печат/
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ОБРАЗЕЦ №5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл 47, ал.9
за обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 и ал.5 от ЗОП
Долуподписаният
………………………….……………………………..…………..……..
(трите имена)

л.к.№……………..……….….…..…
издадена
на
……………...………………….……год.
от…………………..…., град…………………………………………………………………..
жител на гр. ………………………………община…………….……………………………..
адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….……
ул.
…………………..…………………..№……бл.№…………,
ап.
………,
ет.
…………….
В качеството си на ……….……….………………....………….………………
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите)

на
……………………………………………………………………………………………..…
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр……………………
ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на
…………......................................…………. съд

с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….
с настоящата декларация
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1. Не съм осъждан /реабилитиран съм/ с влязла в сила присъда за:
а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК);
б/ подкуп по чл.301-307 от НК;
в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК;
г/ престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК;
д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК.
2. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност.
3. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация или в
подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата
и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или
отсрочване на тези задълженията, нито има парични задължения, свързани с плащането на
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вноски за социално осигуряване или данъци, съгласно правните норми на държавата, в която
участникът е установен.
5. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по
несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на
чл. 740 от Търговския закон, не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си.
6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки .
7. Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или контролен
орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски
пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от Допълнителните
разпоредби на Закона за Обществени Поръчки с Възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация, не е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22
от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните
по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

Дата: .................2014 г.

ДЕКЛАРАТОР:

............................
(подпис, печат)

УТОЧНЕНИЯ
Декларацията се попълва от представителите на Участника, когато юридическите лица са установени (регистрирани в
Република Бълагрия).
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП се прилагат, както
следва:
1. при събирателно дружество - за лицата по чл.

84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при еднолично
дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване
- за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника.
Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединение, което не е
юридическо лице и от подизпълнителите на участника.

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към
настоящата декларация.

Открита процедура за обществена поръчка с предмет : „ Доставки на хранителни продукти”
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

ОБРАЗЕЦ № 6

ДЕКЛАРАЦИЯ
за участие на подизпълнители
по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП
Долуподписаният ......................................................................................
/трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/

с постоянен адрес: гр.............................. ул................................... №………. ет…..
лична карта № ………………, изд. на …………….. г. от МВР - гр……………….
в качеството си на .......................................................................
/лице съгласно чл.47 ал.4/

на ……………………………...........................................
/име на участника – юридическо лице/

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр……………………
ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на
…………......................................…………. съд
с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….
с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:
че като представляващ ............................................................. за участие в откритата
/име на участника – юридическо лице/

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„ Доставки на хранителни продукти ”
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , гр.Монтана
ЩЕ ПОЛЗВАМ
НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ.

Подизпълнителят/ите/, който /които/ ще ползвам е /са/:
.....................................................................................
……………………………………………………….
Участието на подизпълнителя/ите/ представлява ............ % /................... процента/
от общата стойност на поръчката.
Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/ите/
подизпълнител/и/, като за свои действия, бездействия и работа.
Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за
неверни данни.
Дата...............2014 г.
ДЕКЛАРАТОР: ............................
/подпис, печат/
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ОБРАЗЕЦ № 7

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният .........................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………….
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………..................….………
(длъжност)

на подизпълнител: .……………………………………………………………..............……
(наименование на подизпълнителя)

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр……………………
ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на
…………......................................…………. съд
с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ ………….
с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,
че като представляващ на
..................................................................................................................
(наименование на участника)

съм съгласен да участвам в откритита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „ Доставки на хранителни продукти ” на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД
гр.Монтана като подизпълнител на участник
……………………………………………………………………………………..
(наименование на участника)

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.
Запознати сме с изискванията на чл.55 и чл.56, ал.2 от ЗОП и с документацията за
участие.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
1.............................................................................................................................................................
2.............................................................................................................................................................
/избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат
изпълнени от Вас, като подизпълнител/.

Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за неверни
данни.
Дата: ……………2014 г.

ДЕКЛАРАТОР: ..................................
(подпис, печат)

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно.
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ОБРАЗЕЦ № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56 , ал.1 , т.12 от ЗОП
за приемане на условията на договора

Долуподписаният /ата/: ....................................................................................................
(собствено, бащино, фамилно име)

с ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,
от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община .....................,
област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. .......,
тел. ............................, факс ..............................., е-mail ....................................................,
в качеството си на ...............................................................................................................
(длъжност)

на ..........................................................................................................................................,
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице)

Относно обществена поръчка с предмет

„ Доставки на хранителни продукти ”
на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД – гр.Монтана
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка.
2. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора
3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи
норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните
за поръчката.
5. Валидността на офертата е 90 дни считано от крайния срок за получаване на офертите.

Дата: ……………2014 г.

ДЕКЛАРАТОР: ..................................
/подпис и печат/
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Образец № 9
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
за участие в открита процедура за възлагане
на обществена поръчка с предмет:

„ Доставки на хранителни продукти ”
за нуждите на

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана
от …………………………………………….……………..,
с ЕИК / БУЛСТАТ ……………………., със седалище и адрес на управление:
гр./с. …………………………………, общ. …………….…….., обл. ……………………..,
ул. ……………………..……, № ……………….., вх. ………., ет. ……….., ап. ………..,
тел:
……………..,
факс:
…………,
e-mail:
………………………………..,
представлявано от …………………………………………………….. в качеството му на
…………………………………………………………………………………..
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената
от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект :

„ Доставки на хранителни продукти ”
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД – гр.Монтана,
за срок от 12 месеца .
С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от 90 / деветдесет / календарни дни, считано от крайния срок
за получаване на офертите .
Предлагаме да извършим доставките периодично, за своя сметка, до Склада за
хранителни стоки при МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, в срок до
……./……………………………/ часа от получаване на обикновенна писмена заявка
предадена по електронен път и в срок до
……./……………………………/ часа от получаване на всяка спешна заявка .
Предлагаме плащането на хранителните продукти да се извършва отложено в срок
от………… /……………………………../ дни от датата на издаване на фактура.
Гарантираме остатъчен срок на годност на хранителните продукти към датите на
доставка ……/……………………………../ % от обявения от производителя .
Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки да ги
подменим незабавно с нови.
Приложение към техническото предложение:
1. Техническа спецификация (Образец № 10) на хранителните продукти за
позициите, за които участвам.

Дата: …...............2014 г.

Подпис и печат: .......................................................
...............................................
(име и длъжност
на представляващия Участника)
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___________________________________________________________________________________________________________________

Образец №10

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ на ………….....………….. за
Обособена позиция № ..... - .................................................

№

Наименование

Дата :

мярка

Прогнозно
количество

Предлагана
разфасовка:
Вид/Форма
при доставка

Производител
/марка/

Друга
информация

Подпис,печат : ...............
/име и длъжност/

Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация.
Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор „Профил на купувача” на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

___________________________________________________________________________________________________________
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2, 096/305150, fax 096/307554,
e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com
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Образец №11

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ……………………………………….. за
Обособена позиция № ..... - .................................................

№ Наименование мярка

Дата :

Прогнозно
количество

Предлагана
разфасовка:
Вид/Форма
при
доставка

Ед. цена
в лв. с
Производител
ДДС за
/марка/
единица
мярка

Ед. цена в
лв. с ДДС за
предложена
разфасовка

Обща
Цена по
стойност бюлетин
в лв. с
на САПИ
ДДС
ЕООД

Процент
между
предложена
цена и
бюлетин
САПИ ЕООД

Подпис,печат : ...............
/име и длъжност/

Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация.
Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница на
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор „Профил на купувача” на адрес :
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

___________________________________________________________________________________________________________
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2, 096/305150, fax 096/307554,
e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com

