
 
 

И З И С К В А Н И Я 
към  участниците, които  ще  представят оферти 

за  възлагане на  обществена  поръчка  с  публична  покана 

“Доставка на медицински консумативи за нуждите на 

„СГБАЛ Еврохоспитал” ООД за 2014 г” . 

 

Участниците  следва  да  представят  оферта в запечатан  непрозрачен  плик. 

 

Офертата  следва  да  съдържа  следните  данни: 

 

1. Данни за лицето, което прави предложението - следва да бъде изписан ЕИК, за да  
може  да  бъде  извършена  проверка за  правния  им статут в Търговски  регистър. Ако  лицата  

не са регистрирани в Търговски  регистър на Република България, следва  да  представят  валиден  

документ  за  правния  си  статут. 

2. Лицата следва  да  представят предложение за изпълнение на изискванията на чл. 101б, 

ал. 1, т. 3  ЗОП. При  това в случая  следва  да  бъде декларирано в  офертата, че участникът 

ще достави предложените от него и изисквани от  възложителя  медицински  консумативи 

съгласно техническата спецификация в  срок.  

3. Участникът трябва да представи  ценово предложение като цената следва да бъде 

обявена  за  артикул  медицински  консуматив, в български лева, без ДДС, с включен 

транспорт. 

Ще  се  сравняват  единични  цени  за  бройка за  всеки  артикул  консуматив  поотделно. 

За удобство всеки участник следва да приложи офертата си освен на хартиен носител и на 
електронен такъв (диск, дискета, usb флаш-устройство), като следва да се използва приложената  

спесификация и участника  попълни  в  нея  само  артикулите, за  които  участва. Ще се оценява и  

разглежда само единичната цена за артикул консуматив. Цената, за която се сключва договора, е  
валидна  за  целия  период  на  договора. 

4. Участникът следва да обяви срок на валидност за офертата си не по-малък от 30 

(тридесет) дни. 

5. Участникът следва да обяви остатъчен срок на годност на медицинските консумативи 

към момента на доставката  - min. 90 %. 

6. Участникът  следва  да  обяви срок на отложено плащане по-малък от 30 (тридесет) дни. 

7. Участникът следва да обяви, че при изпълнение на обществената поръчка няма да бъдат 
ползвани подизпълнители. 

8. Участникът  трябва  да  представи и  декларации по  чл  47  ЗОП  по  образец . 

9. Участникът трябва да предостави каталог/мостри, за артикулите за които такива 
изрично се изискват съгласно техническата спецификация (съответното приложение 1 към  

документацията), както и  всяко друго доказателство за качеството на представяните артикули, с 
което разполага – референции, каталози и други. 

 

 


