Приложение № 3
ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И КРИТЕРИИ
ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
1.1. СРОК, МЯСТО И НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 Договорите с фирмите, избрани за изпълнители на обществената
поръчка, следва да бъдат сключени със срок на действие до 31.12.2010
година.
 Срок за изпълнение на доставките – доставките се извършават
ежеседмично след получаване на писмена заявка от Възложителя;
 Място на доставка – крайните получатели на радиоактивни елементи –
лечебни заведения на територията на страната, съгласно Приложение 5
– Крайни получатели.
1.2. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА
 Единична цена за всеки продукт от спецификацията следва да бъде в
български лева до втори знак след десетичната запетая, формирана до
краен получател и включваща данъци, такси и митнически сборове;
 Предложената цена в български лева трябва да е фиксирана и да не
подлежи на промяна за срока на действие на договора.
1.3. УСЛОВИЯ НА ПЛАЩАНЕ
 Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до
60 (шестдесет) дни в български лева по банков път след представяне на
следните документи:
- доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и
ППЗДДС - оригинал и 2 броя заверени от изпълнителя копия;
- приемателно - предавателни протоколи, по образец на министерство
на здравеопазването, подписани от крайните получатели;
- обобщен опис на протоколите;
- писмени заявки-разпределения, изготвени от министерство на
здравеопазването;
- сертификат за освобождаване на всяка партида (в копие , заверено с
гриф „Вярно с оригинала” със свеж печат и подпис на упълномощения в
Република България представител на производителя/вносителя на
разрешението за употреба).

1.4. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 Гаранциите за участие в процедурата за всяка отделна позиция е в
размер, съгласно Приложение № 4;
 Гаранциите за участие в процедурата се представят заедно с
предложението;
 Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът
на валидност на офертите.
1.5. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
 Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % (три
процента) от стойността на договора без ДДС и се представя в момента
на сключването му като се освобождава след неговото приключване.
 Срокът на валидност на гаранцията за изпълнение на договора е 60
(шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора.
1.6. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ
 Срокът на валидност на офертите е не по-малко от 90 /деветдесет/
календарни дни от датата на подаването им.
1.7. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ – „НАЙ-НИСКА
ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА”
 Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по възходящ
ред, въз основа на предложената от тях единична цена за съответните
технециеви генератори, технециеви китове и радиофармацевтици за
терапия, като предложената най-ниска цена се класира на първо място.
Участникът, предложил най-ниска цена се определя за изпълнител.
След приключване на работата на комисията по разглеждане и оценка
на офертите, възложителят обявява с решение класирането на
участниците и участниците, определени за изпълнители на
обществената поръчка. Участниците се уведомяват писмено за
резултата от проведената процедура, като им се връчва (изпраща)
копие от решението.
1.8. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
 Договорите се сключват в български лева, с определения за изпълнител
участник, след изтичане на сроковете за обжалване на решенията за
класиране, посочени в чл.120 и при условията на чл.41 от Закона за
обществените поръчки. При сключване на договора, участникът,
определен за изпълнител представя документите по чл. 47, ал.1, т.1-3 и
ал.2 от ЗОП, издадени от съответните компетентни органи.
 При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител
представя гаранция за изпълнение на същия, която се освобождава след
неговото изпълнение в срок до 30 дни. Гаранцията е в размер на 3 %
(три процента) от стойността на договора без ДДС и е с валидност 30
дни след изтичане на срока на договора. Гаранцията се представя в
една от формите, съгласно чл. 60 от Закона за обществените поръчки:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от
българска или чуждестранна банка. Банковата гаранция, издадена от
чуждестранни банки, следва да е авизирана чрез българска банка,
потвърждаваща автентичността на съобщението;
- парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на
здравеопазването – БНБ Централно управление, IBAN: BG83 BNBG
9661 3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD – платежно
нареждане в оригинал или копие.
 В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената
поръчка е обединение на физическо и/или юридически лица, при
подписване на договора следва да представи документ, удостоверяващ
регистрацията на юридическо лице.

