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Г~| Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти
Номер на обявата: 0002 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 11/06/2020 
дд/мм/гпт

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00732 
Поделение:
Изходящ номер: 150 от дата 11/06/2020 
Коментар на възложителя:
Възлагане на поръчка на стойност по ч л .2 0 , а л .З ,  т .1  от ЗОП, по реда на 
Глава двадесет и шеста от ЗОП -„И збор  на оператор за отпечатване и 
предоставяне ваучери за храна за нуждите на персонала на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р 
ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД -  ЛОВЕЧ".

РАЗДЕЛ Is ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
МБАЛ ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ АД -  ЛОВЕЧ 
Пощенски адрес: 
ул.Съйко Съев № 27

Национален регистрационен номер:
110503990

Град: код NUTS:
Ловеч BG315

Пощенски код: Държава:
5500 BG

Лице за контакт:
д-р.Румяна Нановска -  изпълнителен директор

Телефон:
068 667250

Електронна поща:
mbal lovech@ abv .bg

Факс:
068 667250

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
h t t p : //www.mbal-lovech.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p ://www.m b a l- lo v e c h . c o m / p ro c e d u r i_ c o l l e c t . htm

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
П Строителство ЮДоставки
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

ПУслуги

Предмет на поръчката 60152.00
Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 
служителите на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ" АД -  ЛОВЕЧ" съгласно 
ч л .2 ,  а л .2  от Наредба № 11 от 21 декември 2005 г .  за определяне на 
условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея 
-  за срок от 12  (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на 
договора с избрания изпълнител. Изпълнителят е длъжен за извършва 
доставка на ваучери по номинална стойност на кушорите, както следва :

-  ваучери с номинал 2,00 лв .  -  до 29 200 (двадесет и девет хиляди и 
двеста ) броя;

Броят на ваучерите е ориентировъчен, зависи от нуждата и 
необходимостта на възложителя, и не обвързва последния да ги закупи в

УНП: 890е5Ье8-1768-4741-83е5-40а9аЬООсееЗ
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пълен обем.

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, 
осъществявана чрез покупка" по смисъла на чл. 3, ал . 1 , т . 2 , 
първо от ЗОП.
Код по CPV -  30199770 -  купони за храна.

предложение

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Оси. предмет 30199770

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 26/06/2020 дц/мм/гпт Час: 16:00

РАЗДЕЛ IV
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 □  Н еИ

РАЗДЕЛ V___________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Цялата информация за условията за участие по обявата са публикувани и 
достъпни на Профила на купувача на Възложителя. Отваряне на офертите :
2 9 .0 6 .2020г . , 09:30 часа, 5500 Ловеч, библиотеката на МБАЛ''проф. д- 
р.Параскев Стоянов"АД , етаж № 2, административна част. Възложителят 
удължава срока за получаване на оферти упоменат в РАЗДЕЛ I I I ,  с най-малко 
3/три/дни, когато в първоначално определения срок са получени по-малко от 
3/три/оферти. След изтичане на удължеия срок, възложителят разглежда и 
оценява получените оферти независимо от техния брой.
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, 
която да обезпечи изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 2 /две/ на сто от 
стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:
-парична сума;
-банкова гаранция;
-застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, 
съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка._________________________
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