МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДИРЕКЦИЯ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ПОКАНА
На основание чл. 2, ал. 1, т. 2 от Наредбата за възлагане на малки обществени
поръчки и във връзка със Заповед № РД………/ ……….2010 г. на министъра на
здравеопазването

Министерство 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 Закупуване
на 60( шестдесет) броя Универсален електронен подпис (УЕП) за нуждите на
Министерство на здравеопазването.
1. Предмет на поръчката - Закупуване на 60( шестдесет) броя Универсален
електронен подпис (УЕП) за нуждите на Министерство на здравеопазването.
2. Срок за изпълнение – до 3 (три) работни дни след подписване на договор.
3. Място за изпълнение – гр.София, пл. „Света неделя”№ 5
4. Начин на плащане:
Плащането се извършва в български лева, по банков път в срок до 30
/тридесет/ дни след представяне на оригинална фактура.
5. Условия за образуване на цената - цените да са в лева, с включен ДДС и
всички дължими данъци и такси.
6. Срок на валидност на офертите – не по-малко от 90 /деветдесет/ календарни дни
от крайния срок за подаването им.
7. Квалификационни изисквания към кандидатите:
7.1. Участниците следва да са български или чуждестранни юридически или
физически лица, регистрирани като търговец по Търговския закон на Република
България или по националното им законодателство.
8. Критерий за оценка на офертите – най-ниската предложена цена.
9. Офертите на участниците следва да съдържат:
9.1. Заверено копие на удостоверение за актуално състояние или единен
идентификационен код - за българско юридическо лице, документ за регистрация на

2

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. Административни сведения /Образец № 3/;
9.5. Техническо предложение относно общите условия за изпълнение на
поръчката, съдържащо кратко представяне на участника, начин за изпълнение на
доставките, както и съгласие с изискванията на Възложителя, посочени в поканата.
9.6. Ценовото предложение.
10. Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на
здравеопазването, пл. “Света Неделя” № 5, след което се представят в дирекция
„Обществени поръчки” за вписване в регистъра на обществените поръчки.
11. Краен срок за подаване на офертите – 17:00 ч. на 24.01.2011 г.
12. Лице за контакти:
12.1. Иво Янчев - телефон 9301-466

МИНИСТЪР:
/Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ/

