АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 3

Възложител: МБАЛ - Тетевен - Д- р Ангел Пешев ЕООД
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00284
Адрес: гр. Тетевен, ул. "Димитър Благоев" 62
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Петя Динова - Гл. счетоводител; Драгомир
Димитров - Началник "АСБ"
Телефон: +359678/53171, 53311
E-mail: mbal_teteven@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: "Текуща доставка на дърва за огрев от широколистна

дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛ-Тетевен-Д-р Ангел
Пешев” ЕООД"

Кратко описание: Предмет на поръчката е "Текуща доставка на дърва за огрев от
широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на “МБАЛТетевен-Д-р Ангел Пешев” ЕООД"
Обемът на поръчката може да се прогнозира въз основа на потреблението на
Възложителя за период от последните 12 (дванадесет) месеца.
Приблизително количество за сезона – 770 м3
Доставката следва да бъде извършвана регулярно от датата на подписване на
договора до края на отоплителния сезон, както следва:
- след направена конкретна заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в зависимост от
неговите нужди, ориентировъчно по 15 (петнадесет) куб. м седмично.
- 350 (триста и петдесет) куб. м. в края на отоплителния сезон при изрично заявяване
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Доставката да включва разтоварване в склада на „МБАЛ – Тетевен – Д-р Ангел
1

Пешев” ЕООД.
Плащането се извършва в лева по банков път, в срок от 30 (тридесет) дни след
извършване на доставката и представяне на данъчна фактура в оригинал. Не се допускат
авансови плащания.
Срокът за изпълнение е отоплителен сезон 2018/2019г.
Място на извършване: Мястото на изпълнение на поръчката е град Тетевен, п.к. 5700, община
Тетевен, област Ловеч, Република България
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 46000
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:

В обявената обществена поръчка може да участва всяко физическо или юридическо
лице, както и техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в ЗОП,
ППЗОП и на изискванията на Възложителя, посочени в тази документация.
От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстранява
участник, за които са налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т. 1- 5 и т.7 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Икономическо и финансово състояние: Неприложимо
Технически и професионални способности:

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
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[] Ниво на разходите
[Х] Най-ниска цена

На първо място се класира участникът, предложил най - ниска цена.
Цената следва да бъде в български лева, с включен ДДС.
Участникът следва да предложи крайна цена за един кубичен метър дърва, включваща
всички разходи до склада на Възложителя.
Предложената цена да включва разтоварване в склада на „МБАЛ – Тетевен – Д-р
Ангел Пешев” ЕООД.
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.10.2018

Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 30.12.2018

Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.10.2018
Час: (чч:мм) 11:00
Място на отваряне на офертите: Сградата на "МБАЛ - Тетевен - Д-р Ангел Пешев"ЕООД, гр.
Тетевен, ул. "Д. Благоев" 62, заседателна зала

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]
ИЗИСКВАНЕ КЪМ ОФЕРТИТЕ

За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, която трябва да
съответства изцяло и напълно на условията, съдържащи се в обявата и настоящите
указания за участие.
3.1. Офертата следва да съдържа :
3.1.1. Заявление за участие – съгласно образец, Приложение № 1.
3.1.2. Копие от документа за регистрация или ЕИК съгласно чл.23 от Закона за
търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец;
копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице; пълни
доказателства за правоспособност и представителна власт, когато участникът е
чуждестранно лице (съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или
административен орган в държавата, в която са установени, които се представят в
легализиран превод или с печат апостил, съгласно Конвенцията за премахване на
изискването за легализация на чуждестранни публични актове - обн. ДВ бр.45/11.05.2001
година).
3.1.3. Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата,
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когато е лице, различно от представляващия участника по регистрация.
3.1.4. При участници – обединения, които не са юридически лица - документ,
подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият. В случай, че обединението все още не е регистрирано в регистър
БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, задължително се прилага и нотариално
заверено копие от договора за създаване на обединението.
3.1.5. Техническо предложение - съгласно образец, Приложение № 2.
3.1.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП –
съгласно образец, Приложение № 3.
3.1.7. Декларация за ползване на подизпълнители, ако ще се ползват такива - съгласно
образец, Приложение № 4. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители,
всеки от тях трябва да представи горепосочените документи. Когато участникът е
обединение, което не е юридическо лице, документите по-горе се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението; документите се представят
за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за
подбор.
3.1.8. Декларация за приемане на условията на проекта на договор - съгласно образец,
Приложение № 5.
3.1.9. Ценово предложение – съгласно образец, Приложение № 6. Участниците в
процедурата трябва да представят и поставят в запечатан непрозрачен плик ценовото
предложение, (предлагани ценови параметри).
3.1.10. Подписан и подпечатан проект на договор - съгласно образец, Приложение №
7.
3.2. Всички представяни документи се описват в списък, който се слага най - отпред
на офертата.
3.3. Офертите се представят в писмен вид на български език, на хартиен носител в
запечатан непрозрачен плик.
3.4. Върху плика участникът изписва:
Област Ловеч, град Тетевен, ул.»Димитър Благоев» № 62
«МБАЛ Тетевен д-р А.Пешев» ЕООД
За участие в обществена поръчка с предмет: „Текуща доставка на дърва за огрев от
широколистна дървесина за отоплителен сезон 2018/2019г. за нуждите на „МБАЛ –
Тетевен – Д-р А.Пешев” ЕООД”.
име на участника
адрес за кореспонденция, лице за контакти, телефон, факс и електронен адрес
3.5. Офертата следва да бъде представена на Възложителя до часа и на датата,
посочени в обявата.
3.6. Офертата се представя от участника, или от негов упълномощен представител,
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка в деловодството на Възложителя на адрес: област Ловеч, град Тетевен, ул.
„Димитър Благоев” № 62, „МБАЛ -Тетевен - д-р А.Пешев” ЕООД.
3.7. Всички разходи за изпращане на офертата са за сметка на участника. Рискът от
забава или загубване на офертата до получаването й от Възложителя, е за участника.
3.8. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса
и в срока, определен от него.
3.9. Оферта, представена след изтичане на крайния срок, не се приема от
Възложителя. Не се приема и оферта в плик, незапечатан или с нарушена цялост. Такава
оферта незабавно се връща неотворена на участника като това се отбелязва в регистъра
на Възложителя.
3.10. Срок на валидност на офертите е минимум 60 (шестдесет) календарни дни от
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датата на представяне на офертите.
3.11. Не се допуска представяне на варианти на офертата.
3.12. При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, Възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка.
3.13. Офертите ще бъдат отворени и разгледани от комисия, назначена със Заповед
на Възложителя по реда на чл.97 от ППЗОП.
3.14. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата
обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от ЗОП и
глава 9 от ППЗОП.
Всички документи по провеждането на настоящата обществена поръчка се публикуват в
профила на купувача съгласно изискванията, условията и в сроковете по чл.42 и
следващите от ЗОП с електронен адрес: http://www.mbalteteven.com.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 15.10.2018

Възложител

чл. 2 от ЗЗЛД

Трите имена: (Подпис и печат) Невелина Василева Ганева
Длъжност: Управител
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