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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
e-mail: pk@aop.bg , aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП
Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 1 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 25/09/2017
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00178
Поделение: ________
Изходящ номер: 11434 от дата 25/09/2017
Коментар на възложителя:

Приложено Ви изпращам информация за удължаване на първоначалния срока
за получаване на оферти
по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Доставка на канцеларски материали за нуждите на „УМБАЛ Д-р Георги
Странски” ЕАД – Плевен”.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование:

Национален регистрационен номер:

Изпълнителен Директор на Университетска
114532352
многопрофилна болница за активно лечевие Д
-р Георги Странски ЕАД-Плевен
Пощенски адрес:

бул. Георги Кочев №8а
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Плевен

BG314

5800

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Валерия Тачева

064 886113

Електронна поща:

Факс:

juristaop@umbalpln.com

064 804212

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

www.umbalpleven.com
Адрес на профила на купувача (URL):

http://www.umbalpleven.com/turgove/zop/541-id----------------------

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

70000
Периодични доставки на канцеларски материали за нуждите на "УМБАЛ Д-р
Георги Странски " ЕАД- Плевен.

Предмет на поръчката

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

22800000

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 28/09/2017 дд/мм/гггг

УНП: 7a077d84-c76d-4911-bc54-db89a0a60eca

Час: 14:00
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РАЗДЕЛ ІV
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
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да

Не

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)

Офертите се отварят съгласно разпоредбите на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП.
Публичното заседание ще се проведе на 29.09.2017 г. от 11:00 часа в
залата по Микробиология на УМБАЛ-Плевен.
Указания за подготовка на оферта и необходими документи за участие:
1.Удостоверение за актуално състояние или ЕИК, съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, а когато участникът е чуждестранно лице,
документът се представя в легализиран превод на български език. В
случаите, когато участникът е физическо лице – нотариално заверено
копие от документ за самоличност;
2. Документ за регистрация по ЗДДС, ако кандидата е регистриран –
заверено от кандидата копие с гриф „Вярно с оригинала”, а ако не е
регистриран също да декларира това обстоятелство;
3. Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което
изхожда офертата, в случай, че това не е законният представител на
участника - оригинал или нотариално заверено пълномощно;
4. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП
за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, съгласно
приложения към документацията образец – оригинал с подпис и мокър
печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 3-5 от ЗОП, съгласно приложения към документацията образец –
оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана
непрозрачна опаковка;
6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и
приемане на последните - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в
общата запечатана непрозрачна опаковка;
7. Административна справка – по образец;
8. Декларация (в свободен текст) удостоверяваща, че участника разполага
с офис и/или складово помещение, за извършване предмета на договора,
находящо се на територията на гр. Плевен, придружена от документ за
собственост или договор за наем на съответното помещение.
9. Декларация за използване на подизпълнители, съгласно чл. 66, ал. 1
от ЗОП и приложения образец - оригинал с подпис и мокър печат, поставя
се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
10. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) –
оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана
непрозрачна опаковка;
11. Декларация за предлаганите от участника срокове, съгласно
приложения към документацията образец – оригинал с подпис и мокър
печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
12. Ценово предложение, съгласно приложения образец – „Ценова оферта” Приложение № 2.
Всички документи от т. 1 до т. 12 се поставят в ЗАПЕЧАТАНА НЕПРОЗРАЧНА
ОПАКОВКА.
Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на
документите, съдържащи се в офертата“.
Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в
процедурата, съгласно представените документи или от изрично
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упълномощен за участие в настоящата процедура представител с приложено
нотариално заверено пълномощно.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, всеки от тях
трябва да отговаря на условията на възложителя и да представи
задължителните документи, съгласно разпоредбите на ЗОП.
Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора
изпълнителят представи копия, заверени вярно с оригинала на следните
документи:
1/. Свидетелство за съдимост;2/. Удостоверение от органите по приходите
за липса на обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;3/.
Удостоверение от общината по седалището на възложителя за липса на
обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;4/. Удостоверение от
общината по седалището на кандидата или участника за липса на
обстоятелства, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП;5/. Декларация
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 – 5 от ЗОП, в случай, че
участникът се представлява самостоятелно от повече от едно лице (само в
приложимите случаи).
Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 25/09/2017 дд/мм/гггг
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