
 

 

ПОКАНА 

На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки 

обществени поръчки и във връзка със Заповед № РД 17-45/26.01.2011 г. на 

Министъра на здравеопазването, 

Министерството на здравеопазването  

ОТПРАВЯ ПОКАНА 

ДО НЕОГРАНИЧЕН БРОЙ КАНДИДАТИ: 

 

За участие при условията на чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за 

възлагане на малки обществени поръчки чрез събиране на не по-малко от 3 

(три) оферти за избор на изпълнител за „Приемане, пренасяне и доставка 

на надписани и опаковани вътрешни и международни пощенски пратки 

/кореспондентски пратки, печатни произведения и малки пакети/ за 

нуждите на Министерство на здравеопазването през 2011 год., както 

следва: 

 

1. Вид на пратката:   

1.1. Вътрешни пощенски пратки: 

а) обикновена услуга; 

б) препоръчана услуга с известие за доставяне; 

в) бърза поща. 

 

1.2. Международни пощенски пратки: 

а) обикновена услуга; 

б) препоръка и известие за доставяне. 

 

2.  Срок за изпълнение на услугите - до 31.12.2011 г. 

 

3.  Място и начин на изпълнение на услугите:  

3.1. Приемане на пратките на място в сградата на Министерство на 

здравеопазването, гр. София, пл. “Св. Неделя” № 5 чрез технологични 

автомобили на изпълнителя всеки работен ден от 15:00 ч. до 17:30 ч.;  

3.2. Доставка на пратките – на адреса на адресата с възможност за доставка 

с фиксиран час за конкретни пощенски пратки, определени от 

възложителя. 

 

4. Начин на образуване на предлаганата цена – цената е твърдо 

фиксирана стойност в лева с ДДС, формирана с включени всички разходи 

до краен получател (адресат), включително с възможност за доставка с 

фиксиран час за конкретни пощенски пратки, определени от възложителя.  

 



 

 

5.  Условия  и начин на плащане:  

Заплащането за текущия месец ще се извършва следващия месец до 5 /пет/ 

работни дни чрез банков превод по сметка на изпълнителя след 

представяне на данъчна фактура, издадена въз основа на количествено-

стойностните сметки.  

 

6. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 90 /деветдесет/ 

календарни дни считано от крайната дата за подаване на оферти.  

 

7. Квалификационни изисквания към кандидатите – До участие се 

допуска всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице, което е регистрирано като търговец по Търговския закон на 

Република България или по националното си законодателство, както и 

техни обединения, които имат правоспособност за извършване на 

съответния вид дейност по Закона за пощенските услуги, за която подават 

оферта. 

  

8. Критерий за оценка на офертите –  най-ниската предложена цена, 

формирана като средно аритметична стойност от всички предложени цени, 

съгласно ценовото предложение (Приложение № 2). 

   

9. Офертите на участниците следва да съдържат:  
 

9.1. Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за 

актуално състояние или единен идентификационен код (когато участникът 

е регистриран или пререгистриран в Единния електронен търговски 

регистър към Агенцията по вписванията) - за българско юридическо лице, 

документ за регистрация на чуждестранно лице съобразно националното 

му законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от 

документ за самоличност; 

 

9.2.   Заверени копия на документи за регистрация – Булстат /ЕИК/, ДДС 

идентификационен номер (в случаите, предвидени в закона); 

 

9.3.  Декларации по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от Закона за обществените 

поръчки /Образец №1 и Образец № 2/; 

  

9.4.  Юридически сведения /Образец № 3/;  

 

9.5.  Техническо предложение относно общите условия за изпълнение на 

поръчката, съдържащ кратко представяне на участника, начин за 

изпълнение на услугата и съгласие с изискванията на Възложителя 

посочени в заповедта и спецификацията. 

 



 

 

9.6. Ценовото предложение (Приложение №2);  

 

9.7. Лицензия за извършване на универсална пощенска услуга или за 

извършване на услуги, включени в обхвата на универсалната пощенска 

услуга. 

 

10. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на 

Министерство на здравеопазването, пл. “Св. Неделя” № 5, ет. 2, след което 

се представят в дирекция „Обществени поръчки” за вписване в регистъра 

на обществените поръчки. След изтичане на крайния срок за подаване на 

оферти, дирекция „Обществени поръчки” предоставя същите на 

упълномощената комисия по т. 9 за реализация. 

 

11. Краен срок за подаване на офертите – до 10 (десет) работни дни от деня 

следващ датата на подписване на заповедта. 

 

12. Документацията за участие е безплатна и може да се получи всеки 

работен ден от 9:30 часа в стая 211 или да се свали от интернет страницата 

на Министерство на здравеопазването. 

 

 

 

 

 

МИНИСТЪР: 

Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ 
 

 

 

 


