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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: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-2209 от дата 22/10/2015
Коментар на възложителя:
Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ "Света Марина" 
ЕАД

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Адрес
бул. „Христо Смирненски“ 1

Град Пощенски код Страна
Варна 9010 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
Направление Техническа Поддръжка 052 978500

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
инж. Светослав Стоянов

E-mail Факс
officeub@mail.bg 052 302843

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

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1101

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка и монтаж на мебели за нуждите на МБАЛ "Света Марина" 
ЕАД съгласно спецификация и технически изисквания на 
възложителя, публикувани на профила на купувача на интернет 
адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1101.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39100000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Поръчката не се разделя на обособени позиции. Необходимо е 
участникът да оферира по всички позиции, подробно описани в 
спецификацията.

Прогнозна стойност
(в цифри): 27000   Валута: BGN

Място на извършване
гр.Варна, бул.„Христо Смирненски“ 1 код NUTS:  

BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Технически изисквания:
1.1. срок и начин на доставка - съгласно предложението на 
участника, като срокът на изработка на мебелите не може да бъде 
по-дълъг от 15 (петнадесет) календарни дни, считано от датата на 
подписване на договора за изпълнение, срокът за монтаж – до 3 
(три) работни дни след подадена от възложителя заявка за монтаж, 
срокът за отстраняване на заявена от възложителя повреда 
(рекламация) - до 3 работни дни, считано от датата на заявяване 
на повредата от възложителя;
1.2. минимален гаранционен срок - съгласно предложението на 
участника, но не по-кратък от 24 (двадесет и четири) месеца, 
считано от датата на подписване на приемо-предавателен протокол 
между възложителя и изпълнителя, с отразяване в него на 
приключилите дейности, без забележки и в пълен обхват;
1.3. място на изпълнение на поръчката - МБАЛ „Света Марина” ЕАД 
на адрес: гр.Варна, бул.„Христо Смирненски“ №1;
1.4. размер на неустойката за неизпълнение на задълженията по 
договора, съгласуван с юрист при подписване на договор за 
доставка и монтаж;
1.5. да бъдат представени от участниците необходимите документи, 
съгласно изискванията на ЗОП и тръжната документация;
1.6. приблизителна  стойност  на  поръчката - до 27 000,00 лв. 
(двадесет и седем хиляди лева) с включен ДДС;
2. Специфични изисквания:
2.1. Предвид обстоятелството, че предмета на поръчката е включен 
в списъка по чл.30 от Закона за интеграция на хората с 
увреждания, утвърден с Решение №551/25.07.2014 г. на Министерски 
съвет на Р. България, тази поръчка е предназначена за участие 
само на специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания, съгласно чл. 16г от ЗОП.
2.2. Оферти могат да подават и други заинтересовани лица извън 
тези, за които поръчката е запазена, съгласно чл.16г, ал.6 от 
ЗОП. 
2.3. Участникът, който е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания, следва да посочи в офертата си 
номера, под който е вписан в регистъра на специализираните 
предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 
Агенцията за хората с увреждания, или информация относно 
регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка на 
Европейския съюз. 
2.4.Офертите на лицата по т.2.2 се разглеждат само ако няма:
2.4.1. участник, за когото поръчката е запазена и който отговаря 
на критериите за подбор, или
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2.4.2. участник, за когото поръчката е запазена и чиято оферта 
отговаря на изискванията на възложителя.
2.5.Участникът, който е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания, може да участва в обществена 
поръчка по реда на Глава осма „а“ от ЗОП при условие, че може да 
изпълни 80 на сто от нейния предмет със собствено производство 
или ресурс. При невъзможност за самостоятелно изпълнение в този 
обем той може да ползва подизпълнители или да се позовава на 
ресурсите на трети лица, при условие, че и те са специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания, за което се 
представя информация по т.2.3, съгласно чл.16г, ал.10 от ЗОП.
2.6. Критерий за възлагане на поръчката – най-ниска цена.
2.7. Стойноста на поръчката е максимална и не трябва да се 
надвишава от участниците. 
2.8. Офертата по чл.101а, ал.2 от ЗОП трябва да съдържа:
2.8.1.  списък на документите, съдържащи се в офертата;
2.8.2. данни за лицето, което прави предложението 
(административни сведения), където участникът е необходимо да 
впише и номера, под който е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация 
относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка 
на Европейския съюз;
2.8.3. декларация съгласно чл.16г, ал.10 от ЗОП;
2.8.4. декларация за участие на подизпълнители, съгласно чл.56, 
ал.1, т.8 от ЗОП в приложимите случаи;

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 02/11/2015 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:
Продължение на „Изисквания за изпълнение на поръчката“:
2.8.5. декларация за съгласие за участие като подизпълнител, 
съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП и във връзка с  чл.16г, ал.10 
от ЗОП в приложимите случаи, с вписване на номера, под който 
евентулния подизпълнител е вписан в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, 
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или информация 
относно регистрация в еквивалентен регистър на държава - членка 
на Европейския съюз; 
2.8.6. декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП (за приемане на 
условията в проекта на договора);
2.8.7. срок на валидност на офертата съгласно чл.101в, ал.1, т.4 
от ЗОП;
2.8.8. техническо предложение за изпълнение на поръчката по чл. 
56, ал. 1, т.7 от ЗОП, във връзка с чл.101в, ал.1, т.2 от ЗОП;
2.8.9. ценово предложение съгласно чл.101в, ал.1, т.3 от ЗОП –
Приложение „Ценово предложение“, във файл Cenovo 
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predlojenie.xls;
*Ценовото предложение следва да включва всички разходи на 
участника за изпълнение на поръчката, в т.ч. всички дължими 
данъци, такси, мита и други плащания, съгласно действащото 
законодателство,  транспортните разходи, разходите по товарене и 
разтоварване на мебелите до местата за изпълнение на поръчката, 
монтажа и стойността на допълнителните консумативи, както и 
стойността на всички други разходи за изпълнение на изискванията 
по спецификацията и техническите изисквания на настоящата 
процедура. Единичните цени следва да се оферират с точност до 
втория знак след десетичната запетая.
Ценовото предложение ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да се представи на хартиен и 
на електронен носител (за предпочитане CD). При разминаване на 
данни между хартиения и електронния носител, за вярна ще се 
счита информацията, подадена на  хартиен носител. 
Участниците, могат да извършат оглед на мястото на изпълнение на 
поръчката, при заявено предварително искане, съгласувано с 
възложителя.
2.8.10. нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало 
офертата и всички прилежащи документи в случай, че същото не е 
законният представител на участника.
2.9.Съгласно чл.57, ал.1 от ЗОП, офертата се представя в 
запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с 
обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за 
кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес. 
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 
куриерска служба, разходите са за негова сметка. Рискът от 
забава (фактическо получаване на офертата след крайната дата и 
час) или загубване на офертата от приносителя, е за участника.

На адрес http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=1101
могат да бъдат намерени следните документи:
1. Публична покана - Publichna pokana Mebeli 22102015.pdf
2. Спецификация и технически изисквания - Specifikacia i 
techicheski iziskvania.doc
3. Образци на документи - Obrazci na dokumenti.doc
4. Ценово предложение - Cenovo predlojenie.xls
5. Проект на договор - Proekt na dogovor.doc

Източник на финансиране - собствени средства по договори с НЗОК 
и МЗ.
Офертите се подават в "Деловодство" на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.
Дата, час и място на отваряне на офертите: 03.11.2015 г., 10:00 
часа, в Пресцентър на високото тяло на МБАЛ "Света Марина" ЕАД.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 02/11/2015 дд/мм/гггг
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