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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: 463

Поделение: ________

Изходящ номер: 551 от дата 10/02/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД

Адрес
ул."Тодор Каблешков"№2

Град Пощенски код Страна
Лом 3600 България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ"Свети Николай 
Чудотворец"ЕООД

0971 60065

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Петя Димитрова Иванова

E-mail Факс
bolnicalom@mballom.bg 0971 60065

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mballom.bg/

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.mballom.bg/HIGIENA.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на хигиенни материали за нуждите на МБАЛ „Свети Николай 
Чудотворец“ ЕООД, гр. Лом, съгласно прогнозно-количествена 
спецификация- обявена на адрес : www.mballom.bg

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 39831000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозно количество за 12 месеца : съгласно прогнозно- 
количествена спецификация - обявена на адрес : www.mballom.bg

Прогнозна стойност

(в цифри): 25000   Валута: BGN

Място на извършване

гр. Лом, ул. Т. Каблешков № 2 код NUTS:  

BG312

Изисквания за изпълнение на поръчката
Срок на валидност на офертите - 90 дни от датата на подаване.
Представените оферти да отговарят на изискванията, съгласно 
чл.101в от ЗОП и публикуваната документация.
Оферти могат да бъдат подавани както за всички обособени позиции 
от прогнозно-количествената спецификация, така и за всяка 
поотделно.Всяка обособена позиция включва отделни номенклатурни 
единици (артикули), като се участва общо за всички номенклатурни 
единици в обособената позиция, т.е  предложението трябва да е 
пълно за цялата позиция. Участникът трябва  да предложи цена за 
всички номенклатурни единици, включени в съответната обособената 
позиция, които следва да отговарят на изискванията от образеца 
на  ценовата оферта от документацията за участие по съответните 
обособени позиции.
Срок за доставка - до 48часа след заявка.
Необходими документи за участие:
1/ Заявление за участие и административни сведения  - оригинал;
2/ Оферта  - оригинал. Попълват се данните на участника, 
посочени в образеца, които са необходими за кореспонденция през 
време на провеждане на процедурата, за оформяне на договора в 
случай, че участникът бъде избран за изпълнител на поръчката и 
др. Посочват се подизпълнителите, ако участникът предвижда 
такива.
3/ Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 
когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 
респективно копне от документ за самоличност, когато участникът 
е физическо лице (заверени от участника копия). Когато не е 
представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 
регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци 
представят удостоверение за актуално състояние.
4/ Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП 
- оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се 
подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 
от ЗОП.
5/ Декларация за участие или не на подизпълнители  - оригинал.
Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец 
от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на 
работите, които ще извършват и съответния дял на участие (в 
проценти).
6/ Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника 
в процедурата. Прилага се нотариално заверено пълномощно, 
издадено на лицето, което представлява участника в процедурата, 
ако е различно от лицето, което представлява участника по закон.
7/ Техническо предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения 
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образец от настоящата документация.
8/ Ценово предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения 
образец от настоящата документация.
Участниците са длъжни да представят мостри от техническата 
спецификация съответнио за:
Обособена позиция 1 за поредни номера: 
6,7,8,9,10,11,12,13,17,24,25,30,31,32 и 35;
Обособена позиция 5 за поредни номера: 44 и 45;
Обособена позиция 6 за пореден номер 46.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Първи показател: “Пц” – най-ниска предложена цена. Тежест на 
показателя: 60%.  Показателят представлява реална цифрова 
стойност и се формира на база предложените от участниците в 
процедурата цени за обособена позиция. Участниците предлагат 
цени в български лева без ДДС с точност до 2 знака след 
десетичната запетая. 
Максималният брой точки, които могат да се получат за този 
показател,  са 60 точки.
Показателят се изчислява по следната формула, като се отчита и 
тежестта  му:
Пц =                          Пц min x 60
________________
            Пц уч 
Където: Крайният показател „Пц” е получената оценка в точки за 
предлаганата цена от всеки участник за обособена позиция.
„Пц min” е постоянна величина във формулата и представлява най-
ниската предложена за съответната обособена позиция. Определя се 
след съпоставка на предложените от всички участници цени.
„Пц уч” е предложената от всеки участник обща цена за 
обособената позиция. 
Показателят „Пц” се изчислява по формулата за всеки един от 
участниците. 
2.Втори показател: „Пк” – качество. Тежест на показателя: 40 %.
Максималният брой точки, които могат да се получат за този 
показател, са 40 точки.
Комисията дава максимален брой точки – 40 точки на участника, 
предложил оферта, съдържаща артикули, удовлетворяващи 
възложителя по отношение на обявените изисквания за качество в 
най-висока степен.
Комисията дава 30 точки на участника, предложил оферта, 
съдържаща артикули, удовлетворяващи възложителя по отношение на 
обявените изисквания за качество във висока степен.
Комисията дава 20 точки на участника, преложил оферта, съдържаща 
артикули, удовлетворяващи възложителя по отношение на обявените 
изисквания за качество в средно висока степен.
Комисията дава 10 точки на участника, преложил оферта, съдържаща 
артикули, удовлетворяващи възложителя по отношение на 
минималните обявени изисквания за  качество.
Комисията дава 0 точки на участника, преложил оферта, съдържаща 
артикули, отговарящи на техническата спецификация, но не 
покриващи минималните обявени изисквания за качество.
При наличие на две или повече оферти, съдържащи артикули, 
удовлетворяващи възложителя по отношение на обявените изисквания 
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за качество в една и съща степен, те получават равен брой точки 
според мястото им в низходящия ред.
Оценката се определя по експертно становище на специалистите –
членове на назначената комисия по провеждане на процедурата, 
според степента, в която всеки офериран от участника артикул 
удовлетворява възложителя по отношение на неговото качество 
(материал, здравина, пригодност на съответния артикул да служи 
по предназначение, предишен опит). Становището се базира на 
знанията и професионалния опит на специалистите – членове на 
назначената комисия, които имат право да правят практически 
опити и тестове на представените мостри и описанието от 
производителя върху продуктите. В правото на комисията е да 
прецени в каква степен качеството на всеки артикул удовлетворява 
възложителя и да го оцени по адекватен начин. Въз основа на 
описанието в колона „Предложена разфасовка, производител, 
описание на предложението" от Ценовата оферта-образец, където 
участниците в процедурата трябва да опишат предложението си за 
предложена опаковка; където е приложимо грамаж и размери; 
описание,състав, качества на изделието (спрямо изискванията) и 
представените мостри, назначената комисия ще извърши класиране 
на кандидатите за доставчик по критерий за оценка „Качество“. 
Възложителят изисква представяне на мостри съответно от:
Обособена позиция 1 за поредни номера: 
6,7,8,9,10,11,12,13,17,24,25,30,31,32 и 35;
Обособена позиция 5 за поредни номера: 44 и 45;
Обособена позиция 6 за пореден номер 46.

Срок за получаване на офертите

Дата: 19/02/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

На официалната страница на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец”ЕООД - 
гр. Лом, сектор "Профил на купувача" е представен образец за 
попълване. В колона "Предложена разфасовка, производител, 
описание на предложението"- участниците в процедурата трябва да 
опишат предложението си за предложена опаковка; където е 
приложимо грамаж и размери; описание,състав, качества на 
изделието.
Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на 
всяка отделна доставка, представлява крайна доставна цена на 
стоките, с включени всички разходи до краен получател - МБАЛ 
„Свети Николай Чудотворец” ЕООД - гр. Лом, ул."Тодор Каблешков” 
№ 2, до 60 дни след всяка доставка.
Възлагането на обществената поръчка ще се извърши въз основа на 
сключен договор, проекта на който е приложен към настоящата 
покана и след представяне на необходимите документи от страна на 
класирания на първо място (за обособена позиция от прогнозно- 
количествената спецификация) участник съгласно разпоредбата на 
чл.101е от ЗОП.
Отварянето на офертите е публично и ще се състои на 20.02.2015г. 
от 16:00 часа в заседателната зала на МБАЛ "Свети Николай 
Чудотворец" ЕООД. На него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване и други лица 
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при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която 
се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 19/02/2015 дд/мм/гггг

УНП: ad8e508a-99af-4931-89b1-d8b740e911de 5


