МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ
“ СВЕТА ПЕТКА “ АД
гр. ВИДИН 3700, УЛ. “ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ “ 119
/ тел./факс: / 094 / 60 60 25; email:mbal_vidin@abv.bg
======================================================

Р Е Ш Е Н И Е № …………………..
На основание на чл.18, ал.1, т.12, във вр.чл.20, ал.2 от ЗОП във вр.чл.176 и сл. от ЗОП
Р Е Ш И Х:

І. ОТКРИВАМ процедура за обществена поръчка по реда на чл.18, ал.1, т.12, във
вр.чл.20, ал.2 от ЗОП във вр.чл.176 и сл. от ЗОП с предмет : „ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА

НА ОФТАЛМОГИЧНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ,
НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ НА МБАЛ " СВЕТА ПЕТКА
" АД ГРАД ВИДИН

1. Предмет на обществената поръчка

ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА НА ОФТАЛМОГИЧНИ ИМПЛАНТИРУЕМИ
МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, НЕОБХОДИМИ ЗА ЛЕЧЕНИЕТО НА ПАЦИЕНТИ
НА МБАЛ " СВЕТА ПЕТКА " АД ГРАД ВИДИН съгласно технически
спецификации.
2. Финансиране и начин на заплащане. Прогнозна стойност:
Максимално допустимата стойност на поръчката е в размер на е 250 000 лв. без ДДС.
Условия на плащане: Плащането се извършва с платежно нареждане по банковата
сметка на Изпълнителя, отложено в срок до 60 (шестдесет) дни, след извършена доставка.
Фактурираните цени трябва да съответстват на посочените в ценовата оферта, на база на
която е определен за изпълнител.
3. Критерии за оценка - оценяването и класирането на участниците се извършва
въз основа на критерий: „Икономически най-изгодната оферта” при показатели, посочени в
документацията.
4. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 4 % от стойността на договора
без ДДС.
6. Срок на валидност на офертите: 200 календарни дни, считано от крайния срок за
получаване на офертите;
7. Срокове:

Крайният срок за получаване на офертите е посочена в обявлението – 07.02.2017г. Офертите
се подават в Деловодство на МБАЛ "Света Петка" – гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики” №119,
гр. Видин, ПК 3700.
Отварянето на офертите е на 08.02.217г. от 10:00 часа в кабинета на Изпълнителния директор
на МБАЛ „Света Петка” АД – Видин, ул.„Цар Симеон Велики“ № 119, ет.І.
Отваряне на Ценови оферти: Съгласно чл.57, ал.3 от ППЗОП не по-късно от два работни дни
преди датата на отваряне на ценовите оферти комисията обявява най-малко чрез съобщение в
профила на купувача на адрес: http://www.mbal-vidin.com/ датата, часа и мястото на отварянето.

О Д О Б Р Я В А М:
I. Обявлението, съгласно образец на АОП.
II. Приложения към решението – обявление, техническа спецификация, образци на
документи, документация и указания, проекто-договор.

Решението и обявлението да бъдат публикувани в РОП, в профила на купувача на
интернет страницата на МБАЛ”Света Петка” АД.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ : …………………………
Виолета Дочкова
Изпълнителен директор

