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ДО
КООПЕРАЦИЯ „ПАНДА”

ПОКАНА
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Министерство на здравеопазването, гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, тел. 02/9301 466, факс
02/9301 451, съгласно чл. 93б, ал. 1 от ЗОП и във връзка със сключено с Вас Рамково споразумение
№ С-36/20.10.2013 г. за обособена позиция № 1 "Доставка на рециклирана хартия", Ви кани да
подадете оферта за сключване на договор с предмет: "Доставка на рециклирана хартия", съгласно
следните условия и изисквания:
1. Предмет на договора:
Доставка на рециклирана хартия съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата
покана.
2. Срок на договора и място на изпълнение:
- срокът на договора е до 31.12.2014 г.
- мястото на изпълнение е сградата на МЗ на адрес: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5
3. Единичните цени за доставка по конкретния договор не могат да бъдат по-високи от
единичните цени, съдържащи се в ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по сключеното
рамково споразумение.
4. Гаранция за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на конкретния
договор без включен ДДС, като се представя при подписването на договора.
Гаранцията може да бъде във вид на парична сума или банкова гаранция.
Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, същата се внася по банковата сметка
на Министерство на здравеопазването: IBAN BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 BIC BNBG BGSD БНБ
– ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на
гаранцията, включително при нейното възстановяване са за сметка на изпълнителя.
Когато гаранцията за изпълнение на договора е под формата на банкова гаранция, то тя е
безусловна, неотменяема, представена преди подписването на договора, покриваща 100 % стойността
на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност – срока за изпълнение на договора, плюс
30 дни.
Изпълнителят сам избира формата на гаранцията.
5. Срок за изпълнение на доставката – периодични доставки до 2 (два) работни дни след
писмена заявка от Възложителя.
Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото количество съгласно
Приложение №1, а има право да заявява количества, съгласно действителните си нужди.

6. Други изисквания:
При подаване на офертата за участие изпълнителя представя Декларация по чл. 47, ал. 5 от
ЗОП.
При подписване на договора изпълнителят да представи документите по чл.47 ал.10 от ЗОП.
Приложение: Договор за изпълнение.
Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП..

ТЕОДОРА АНДРЕЕВА
главен секретар на
Министерство на здравеопазването
(възложител съгласно Заповед
№ РД-28-212/30.09.2013 г. на
министъра на здравеопазването)

Съгласували:
Камелия Алексиева - директор на Дирекция "АД"
Даниела Петрова – директор на Дирекция „ИОП”:
Антон Господинов –и .д. началник на отдел „ОППЧП“ в Дирекция „ИОП”:
Изготвил:
Иво Янчев – главен експерт в отдел „ОППЧП“ към дирекция „ИОП”:
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