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У К А З А Н И Я   З А  У Ч А С Т И Е 
„Доставка на подвижна лъчезащитна врата за нуждите на „СБАЛОЗ д-р М. 

Марков – Варна“ ЕООД“ 

 

Общата стойност на поръчката е в размер до 59 000.00 лв. без ДДС /петдесет и 

девет хиляди, без ДДС/. 

Място на изпълнение - сградата на “СБАЛОЗ Д-р М. Марков - Варна'' ЕООД, 

гр.Варна". 

Срок  на изпълнение на доставката - до 15 /петнадесет/ дни от датата на подписване на  

договора. 

 

Условия и начин на плащане: 

Плащането ще се осъществи както следва: 

1. Авансово плащане 

- В 3 (три) дневен срок от датата на подписване на договора Възложителят превежда на 

Изпълнителя авансово  20%  от Цената за изпълнение на Договора въз основа на 

издадена от него фактура.  

2. Окончателно плащане в размер на 80% от цената за изпълнение на договора в 30-

дневен срок, след доставката, въз основа на представени: 

- Приемо-предавателен протокол, подписан от Изпълнителя и Възложителя,  

- Данъчна фактура, издадена от Изпълнителя  

 

Контрол по изпълнение на поръчката: Управителя на СБАЛОЗ "Д-Р М.МАРКОВ-

гр.Варна'' ЕООД, гр. Варна". 

 

Гаранционни срокове: 

-Гаранционните срокове на доставката следва да не са по – малки от 2 /две/ години. 

Срок за валидност на офертите: 90 календарни дни от последната обявена дата за 

представяне на оферти. 

На основание чл.59 ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5% (пет процента) от стойността на договора без ДДС, които 



следва да се внесат от спечелилия участник по сметка на възложителя или да представи 

банкова гаранция преди подписването на договора по реда на чл. 60 от ЗОП. 

ВНАСЯНЕТО НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ СЕ ИЗВЪРШВА С 

ПЛАТЕЖНО НАРЕЖДАНЕ ПО БАНКОВА СМЕТКАНА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: при 

Централна кооперативна банка – клон гр. Варна, IBAN: BG24CECB97901036427000, 

BIC: CECBBGSF на името на «СБАЛОЗ Д-Р М. А. МАРКОВ-ВАРНА» ЕООД. 

 

При изготвянето на „Техническото предложение за изпълнение на поръчката” и 

„Предлаганата цена“ участниците следва да се съобразяват с образците, предоставени 

от Възложителя в настоящата  покана, като не се допуска образците да бъдат изменяни, 

допълвани или да се изписва текст в повече или различен от изискуемия. Когато 

„Техническото предложение за изпълнение на поръчката” и „Предлаганата цена“ 

не отговарят на изискванията на Възложителя, не са представени по съответните 

образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на 

офертата с изискванията от поканата.  

При изготвяне на предлаганата цена участника следва да предложи обща цена за 

изпълнение, която да включва цена за изпълнение на поръчката. Общата цена следва да е 

съобразена с финансовия ресурс на поръчката. 

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените от него цени.При констатиране на технически грешки, 

включително и аритметични такива участника се отстранява от участие. Предлаганата 

цена и Техническото предложение за изпълнение на поръчката и всички техни 

приложения на участника трябва да бъде предоставена и на магнитен носител: диск-три 

файла: doc.формат и pdf.формат, а количествено стойностната сметка и във формат 

*.xls).  В случаи на несъответствия между магнитен и хартиен носител, ще се приема 

това на хартиения носител. 

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 

1. Оферта-представяне на участника, съгласно чл. 56, ал.1, т.1 от ЗОП – попълнен и 

подписан образец, с посочване на единен идентификационен код по чл.23 от Закона за 

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 

съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 

обществената поръчка - по образец; придружен от валидно Удостоверение от 



„Камарата на строителите в България” – минимум пета категория – копие, заверено от 

участника; 

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице 

документите по т. 1 се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено 

в обединението, а Удостоверението от „Камарата на строителите в България” – 

минимум пета или еквивалентен документ, при участие на чуждестранно лице, се 

представят от участника в обединението, който ще изпълнява доставката. 

Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, в този случай се 

представя и оригинал или нотариално заверено копие на документа, с който е 

създадено обединението, подписан от лицата в обединението и задължително да 

посочва представляващия обединението. Документът за създаване на обединението 

следва ясно да описва видовете дейности, които ще изпълнява всеки член на 

обединението, както и дела им.  

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

2.Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП на доставките, които са еднакви или сходни с 

предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата. В списъка се посочват стойностите, крайна дата на 

изпълнение на доставката, предмета и получателите на доставките.  

Списъкът следва да е придружен с доказателства за поне три извършени доставки. 

Като доказателство за изпълнена доставка ще се приемат: 

- удостоверение, издадено и подписано от получателя на доставката. 

Удостоверениетоследва да съдържа информация за стойността и датата на 

доставката/доставките, чието извършване удостоверява. Удостоверението се 

представя в оригинал  или четливо заверено на всяка страница копие; 

или  

 - чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 

включена в списъка доставка. При посочване на регистъра в АОП, следва да се 

посочва и ID на документа. 

 

3. Сертификат на участника за внедрена система за управление на здравето и 

безопасността при работа – копие, заверено от участника; 

4. Сертификат за съответствие на заводски производствен контрол EN 1090:-

1:2009+A1:2011 – копие, заверено от участника; 

5.Сертификат за заваряване – стандарт EN 1090-2:2008+A1:2011– копие, заверено от 

участника; 

6. Декларация за съответствие – CE маркировка на вратата – копие, заверено от 

участника; 

7.  Декларация във връзка с чл.58 от ЗОП – попълнен и подписан образец. 

8. Декларация относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – попълнени подписан 

образец. 



9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – попълнен и подписан 

образец /при приложимост/. 

10. Декларация за приемане условията на проекто - договора – попълнен и подписан 

образец. 

11. Декларация за извършен оглед - попълнен образец 

12. „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” – попълнен образец; 

13. „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА ”– попълнен образец. 

Всички документи в офертата, представени от участника на чужд език, следва да 

бъдат придружени с превод на български език. Всички документи, които не са представени 

в оригинал и за които не се изисква нотариална заверка, следва да бъдат заверени от 

участника на всяка страница с гриф „Вярно с оригинала”  и саморъчен подпис на лицето. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите по т.1, се представят от всяко юридическо или физическо лице, включено 

в обединението. Документите по т. 3, т.7 и т.9 се представят от всички лица в 

обединението, които ще извършват доставката. 

Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако участникът, определен за 

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 

 

Критерий за възлагане: най-ниска цена 

 

Оферти се подават в деловодството на “СБАЛОЗ Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД на 

адрес: гр. Варна, бул. “Цар Освободител” № 100, деловодство. 

 

Всяка оферта трябва да се представи в запечатан непрозрачен плик, лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът следва да посочи 

предмета на поръчката, за която ще участва, наименование на фирмата-участник, адрес за 

кореспонденция и телефон. При изпращане по пощата на офертни документи за участие в 

обществената поръчка за дата на подаването им се счита датата на получаване в 

деловодството на “СБАЛОЗ Д-Р М. МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД. 

 

Заседанието на комисията за провеждане на  обществената поръчка чрез публична 

покана е на 26.08.2015г. от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на “СБАЛОЗ Д-Р М. 

МАРКОВ - ВАРНА“ ЕООД на адрес: гр.Варна, бул. “ЦарОсвободител”  №100, ет. 3. 



Право да присъстват  при отварянето на офертите имат лицата по чл.68,ал.3 от ЗОП.  

 В случай, че участниците имат нужда от разяснения по условията на обществената 

поръчка, съдържащи се в публичната покана и /или в приложенията към нея, те могат да 

отправят писмено своите питания на адреса, посочен в поканата до 3 дни преди крайния 

срок за подаване на оферти. Възложителятнай- късно на следващия ден публикува в 

досието на процедурата, в профила на купувача писмени разяснения по условията на 

обществената поръчка. 

Възложителя  предоставя достъп по електронен път до: Публичната покана, образци на 

документи, техническа спецификация-Приложение №1  и проект на договор, които са 

публикувани в официалния сайт на Възложителя  www.varnaoncology.info на адреса 

посочен в т. I от настоящата покана. 

 

Срок за валидност на офертите: 90 календарни дни от последната обявена дата за 

представяне на оферти. 

Преди подписване на договора изпълнителят следва да представи: 

- документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП, освен когато държавата, в която е установен , 

предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен регистър или 

предоставянето им служебно на възложителя, и   

- декларация за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5. 

 

 

http://www.varnaoncology.info/

