
Покана до определени лица за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал.3 или ал.7 от ЗОП

Покана до определени лица

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ''СВЕТА ПЕТКА'' АД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
105515902

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Видин

Пощенски адрес:
ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №.119

Пощенски код:
3700

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

LYUDMIL TSVETANOV LYUBENOV

Електронна поща:
mbal_vidin@abv.bg

Телефон:
+359 889630387

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.mbalvidin.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/29797

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/102322

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/102322



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на
автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

II.1.2) Основен CPV код

09000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка на горива,осъществени чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на
автомобилният парк на МБАЛ Света Петка" АД град Видин.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
26000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Видин

II.2.4) Описание на обществената поръчка

„Доставка на горива, осъществена чрез периодична покупка от бензиностанциите на изпълнителя за нуждите на
автомобилния парк на МБАЛ „Света Петка” АД, град Видин”

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
26000



Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

Възложителят отстранява задължително от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, Участник, за
когато са възникнали преди или по време на процедурата обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:
2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217,
чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

2.1.5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания, свързани с икономическото и
финансовото състояние на участниците, респективно участниците не представят някой от документите,
предвидени в чл. 62 от ЗОП за доказване на икономическо и финансово състояние.]

III.1.3) Технически и професионални способности



Технически и професионални способности: [1. Участникът да е изпълнил поне три дейности, идентични или сходни
с предмета и обема на обществената поръчка, за която участва, и са изпълнени през последните три години,
считано от датата на подаване на офертата.
Под „дейности, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка“ се разбира доставки на
стоки, които са предмет на настоящата обществена поръчка. Участникът представя Декларация по чл. 64, ал. 1, т. 2
от ЗОП – Образец № 8, съдържаща доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената услуга.
2. Участникът следва да представи Декларация в свободен текст, че оферираното от него дизелово гориво
отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 2 към чл. 6, т. 2 от Наредба за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
3. Участникът следва да представи Декларация в свободен текст, че оферираното от него бензиново гориво
отговаря на изискванията за качество съгласно Приложение № 1 към чл. 6, т. 1 от Наредба за изискванията за
качеството на течните горива, условията, реда и начина за техния контрол.
4. Участникът следва да представи Списък - Декларация на търговските обекти (бензиностанции) на участника -
собствени или наети бензиностанции, на територията на град Видин, с непрекъснат режим на работа и възможност
за доставка на всички видове горива, предмет на поръчката чрез предоставяне от изпълнителя на карти за
безналично плащане, без заплащане при транзакция. Поне едни от търговските обекти (бензиностанции) на
участникът трябва да е на отстояние не повече от 5 км от територията на Възложителя, с административен адрес:
град Видин, ул. „Цар Симеон Велики” № 119.
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се доказва от
обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна регистрация,
представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията
на нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
Възложителят може да изисква по всяко време след отварянето на заявленията за участие или офертите
представяне на всички или част от документите, чрез които се доказва декларираната от участника информацията,
когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.]

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя изискване за годност
(правоспособност) за упражняване на професионална дейност, респективно участникът не следва да представя
никакви доказателства за годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност.]

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
18-януари-2021

Час
16:30

IV.2) Срок на валидност на офертите

Офертата трябва да бъде валидна до
07-април-2021

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
19-януари-2021

Час
12:00



Място
В системата

Раздел V: Правно основание

V.1) Правно основание

Чл. 191, ал. 1, т. ___ от ЗОП

1

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП

Лица, до които се изпраща поканата за участие в обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП
Петрол АД

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

07-януари-2021

Възложител

Име и фамилия:

д-р Ивета Найденова

Длъжност:

Изп.директор


