
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД - ГР.МОНТАНА 

 

Изх. №   652 

02.08.2018г.    

ДО 

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА 

 

Относно: Обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП с предмет: 

Доставка на два броя нови неупотребявани леки автомобили  за  нуждите 

на  МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана 

Правно основание: Чл.189 от ЗОП – Разяснения по условията на обществената поръчка 

    

 

Във връзка с постъпило искане за разяснения по обявата и документацията за 

обществената поръчка, вх.№698/01.08.2018г., в определените срокове по чл.189 от ЗОП, 

Възложителят дава следните разяснения: 

 

Въпрос №1: 

Кога се прехвърля собствеността върху автомобилите? 

Разяснение: 

Автомобилите  следва  да  бъдат  предоставени  за  ползване и собствеността върху 

тях,  следва да бъде прехвърлена най-късно след заплащане на последната лизингова  

вноска. 

 

Въпрос №2: 

По силата на какъв вид договор за финансов  лизинг ще бъдат предоставени за 

ползване автомобилите - договор за финансов лизинг, при който след заплащане на 

лизинговите вноски се прехвърля собствеността върху автомобилите или договор за 

финансов лизинг  с опция за прехвърляне на собствеността? 

Разяснение: Договор за финансов лизинг, при който след заплащане на лизинговите 

вноски се прехвърля собствеността върху автомобилите. 

 

Въпрос №3: 

В чл. 21 от ЗОП е уредено, че  прогнозната стойност на поръчката включва всички 

плащания без ДДС, а в документацията и в ценовото предложение се изисква да се посочат 

цените с ДДС. 

Разяснение: 

МБАЛ „Д-р  Стамен  Илиев“ АД,  е търговско  дружество  регистрирано  по  реда   

чл.99,  ал. 1  от  ЗДДС  и  не  ползва  данъчен  кредит. Като  разход се  приема  крайната  

цена  с включено  ДДС. 

В  ценовата  оферта,  изготвена  по образец  №11 – „Образец  на  ценово  

предложение“,  ще  се  приема  предлагана  цена  без  ДДС,  като  ще  се  съблюдава 

крайната цена  с  ДДС  ,  да  не  превишава  пределно  допустимата,  съгласно  обявената  в  

документацията. Предложена  ценова  оферта  над  допустимата  няма  да  се  разглежда.    

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  Заличено обстоятелство съгласно чл.42, ал.5  

от ЗОП във връзка с чл.2 от ЗЗЛД 
Д-Р ТОДОР БОРИСОВ ТОДОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР  

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

ГР. МОНТАНА 


