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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД
Изходящ номер: 6565 от дата 26/11/2012
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД

Адрес
бул. България №2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Недялка Стаевска

E-mail Факс
orb-sm@mbox.digsys.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Доставка на печатни бланки, формуляри, канцеларски материали и 
офис принадлежности, подаръчни комплекти за кръводарители, 
покупка, зареждане и рециклиране на касети с тонер по 
самостоятелно обособени позиции за нуждите на МБАЛ “Д-р Братан 
Шукеров”АД”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 22000000

Доп. предмети 30192000
39263000
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18331000
18441000
18939000
39295200
39221121
30125100

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1. Съгласно техническа спецификация – Приложение № 1 
2. Посочените в спецификацията количества са прогнозни и не 
задължават Възложителя да ги закупи в пълен обем, а съобразно 
своята необходимост.
3. Участниците трябва да представят задължително предложение за 
всички номенклатурни единици/артикула/ по отделно, включени в 
обособената позиция.

Прогнозна стойност
(в цифри): 64300   Валута: BGN

Място на извършване
Склад на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България  
№2

код NUTS:  
BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 
прилагане на ЕИК или  удостоверение за актуално състояние от 
съответния публичен регистър в оригинал или във формата на 
нотариално заверено фотокопие. 
1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е 
подписани от лице, различно от законния представител на 
участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено 
фотокопие;
1.2. Сведения за участника включващи: Фирма (наименование) на 
участника, седалище и адрес на управление, телефон, факс, 
пощенски код, адрес за кореспонденция, електронен адрес, лице за 
контакти (длъжност, адрес, телефон, факс), ЕИК, Ид № ДДС, 
обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр на сметката – подписани и 
подпечатани от законния представител на участника;
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
2.1. Срок за изпълнение на доставките – не по-късно от 72 часа 
от получаване на заявката (под формата на декларация) за 
обособени позиции №№ 1,2,3,4 и 5.
2.2. Срок за изпълнение на доставките – не по-късно от 24 часа 
от получаване на заявката (под формата на декларация) за 
обособена позиция № 6.
2.3. За доказване на съответствието на предлаганите канцеларски 
материали и офис принадлежности, хартия и изделия от хартия 
(обособени позиции №3 и 4) с описаното в Техническата 
спецификация на Възложителя участникът представя в табличен вид 
Техническа спецификация (Таблица попълнени данни за оферираните 
стоки), а именно: Наименование на обособената позиция, размер, 
характеристики на предлаганите стоки, производител, страна на 
произход, единица мярка, количество от единица мярка. 
2.4. Начин на плащане: Плащането ще се извършва в срок не по-
кратък от 30 дни след доставката въз основа на издадена фактура 
и приемо-предавателна форма (под формата на декларация).  
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2.5. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 
календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите 
(под формата на декларация).  
 3. Ценово предложение съдържащо:
3.1. Образуване на предлаганата цена: Цената, която ще се 
заплаща от възложителя за изпълнението на всяка отделна 
доставка, представлява крайна доставна цена, с ДДС и всички 
разходи до краен получател – склад на МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” 
АД, гр. Смолян, бул. България №2. Цената се посочва за всяка 
номенклатурна единица и всяка обособена позиция по отделно. 
Участниците следва да представят задължително предложение за 
всички номенклатурни единици, включени в обособената позиция. 
Ценовото предложение - Приложение № 2 да бъде представено на 
хартиен и оптичен носител (CD), подписано на всяка страница и 
подпечатано с печата на участника. При различие между единичните 
цени и калкулираната обща стойност, за валидни се считат 
представените единични цени, като общата стойност се 
преизчислява съобразно единичните цени. 
Цената  на предлаганият комплект/продукт за обособена позиция №5
- Подаръчен комплект за кръводарители не може да надвишава 2,40 
лв. с ДДС.
4. Договорът за изпълнение на обществената поръчка е със срок от 
12 месеца или до подписване на нов договор със същия предмет по 
реда и при условията на ЗОП, или до изчерпване на стойността на 
обществената поръчка по настоящия договор.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 03/12/2012 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Техническата спецификацията и образец на ценовото предложение  
са предоставени в профила на купувача www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/12/2012 дд/мм/гггг
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