
З А П О В Е Д 
 
    № Зап-68/05.06.2017г., гр. Разград   
 

На осн., разпоредби от ЗОП във връзка с решение  на Съвет на директорите на 
МБАЛ „Св.Иван Рилски-Разград” АД и в съответствие с прогнозната стойност на 
услугата,  
 

ЗАПОВЯДВАМ: 
 
 
І. Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание, 
при следните условия:      
1. Обект на поръчката: „Доставка и монтаж на хемодиализни апарати за нуждите на 
МБАЛ „Свети Иван Рилски-Разград“ АД” 

  
 
2 Ред за извършване на процедурата : публично състезание по ЗОП. 
3. Прогнозна стойност на поръчката: 100 000   лева  с ДДС ; без ДДС-  83333.33  лева .    
 
4. Процедурата да се извърши съгласно техническото задание и пълно описание на 
поръчката. 
5. Критерий за оценяване:  Оценяването и класирането на участниците се извършва въз 
основа на критерий икономически най-изгодна оферта „оптимално съотношение 
качество/цена”. 
6. Срок за провеждане на процедурата: Поради спешна необходимост за болничното ни 
заведение от поставяне на хемодиализни апарати и изтичащия срок на годност на 
ползваните такива до сега, процедурата да се проведе  на осн . чл. 165, ал.4 от ЗОП. 
7. Срок  за публичен достъп до оферти:  29.06.2017г  
8. Срок и място за получаване на оферти: 29.06.2017г., до 15.00 часа на адрес: град 
Разград, ул. „Коста Петров” № 2, стая №5, деловодство на МБАЛ „Св. Иван Рилски-
Разград” АД  
9. Срок на валидност на офертата – 120 дни от крайния срок за получаване на оферта.  
10. Дата, място и час на отваряне на оферти:  30.06.2017г. от 14.00 часа, стая №5, втори 
етаж на Административна сграда в Централен корпус на МБАЛ „Св. Иван Рилски-
Разград” АД. 
11. Одобрявам обявлението и документацията за участие. 
12. Определям гаранция за обезпечаване  изпълнението на договора   в размер на  2 % 
от прогнозната  стойност на договора . 
13. Да се предостави достъп до документацията за участие в процедурата като 
документите се качат в сайта на болничното заведение.       
 
 
 
          ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 
        /Изп. директор – д-р М. Керчев/ 
     
 


