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Многопрофилна болница за активно лечение - Свиленград ,МООД

Адресгр.Свгпенград 6500,ул. "Сан Стефана"№1
тел:(0379)7 40 71,7 40 72,7 40 73; факс (0379)7 15 34

етап: тЪаЬх•(а)%таИ. сот

Изх. Я«^/24.07.2015г. ДО:

УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ОФЕРТИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: "Доставка на лекарствени
продукти за хемодиализа за нуждите на
Отделение но хемодиализа на „МБАЛ-
Свилсш рад" ЕООД"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с РЕШЕНИЕ №25/07.07.2015г. на Управителя на МБАЛ-Свиленград
ЕООД за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Ви отправяме покана за сключване на договор за обществена поръчка с предмет:
"Доставка на лекарствени продукти за хемодиализа за нуждите на Отделение по
хемодиализа на „МБАЛ-Свиленград" ЕООД".

11ри подписване на договор е необходимо да представите следните документи:
1. Свидетелство за съдимост на лицата по чл.47,ал.4, т.З вр.ал. I, т. 1 и ач.

2, т. 2 от ЗОП.
2. Удостоверение, че участникът, определен за изпълнител не е обявен в

несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност, както е че не е в
производство по ликвидация, съгласно чл.47, ал. I ,т.2 и т.З ; чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП;

3. Удостоверения, че определения за изпълнител няма парични задължения
към държавата и към общината по смисъла на чл.162, ал.2 ДОПК, съгласно чл.47, ал.2,
т. 3 от ЗОП.

4. Гаранция за изпълнение на договор, както следва:
„Софарма трейдинг" АД - 1622,02лв.
„Медекс"ООД- 1352,27лв.

Управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД:..............3

/д-р Ди
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„ Многопрофилна болница за активно лечение - Свиленград „ЕООД

Адрес:гр.Свипенград 6500 ,ул. "Сан Стефана " №1
тел:(0379)7 40 71,740 72,7 40 73; факс (0379)7 15 34

Изх. 07.2015г. ДО:

УЧАСТНИЦИТЕ ПОДАЛИ ОФЕРТИ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С
ПРЕДМЕТ: "Доставка на медицински
изделия за хемодиализа за нуждите на
Отделение по хемодиализа на „МБАЛ-
Свиленград" ЕООД"

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с РЕШЕНИЕ №26/07.07.2015г. на Управителя на МБАЛ-Свиленград
ЕООД за класиране на участниците и обявяване на изпълнител на обществена поръчка
Ви отправяме покана за сключване на договор за обществена поръчка с предмет:
"Доставка на медицински изделия за хемодиализа за нуждите на Отделение по
хемодиализа на „МБАЛ-Свиленград'* ЕООД".

При подписване на договор е необходимо да представите следните документи:
1. Свидетелство за съдимост на лицата по чл.47,ая.4, т.З вр.ал. 1, т. 1 и ал.

2, т. 2 от ЗОП.
2. Удостоверение, че участникът, определен за изпълнител не е обявен в

несъстоятелност и не е в открито производство по несъстоятелност, както е че не е в
производство по ликвидация, съгласно чл.47, ал.1 ,т.2 и т.З ; чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП;

3. Удостоверения, че определения за изпълнител няма парични задължения
към държавата и към общината по смисъла на чл.162, ал.2 ДОПК, съгласно чл.47, ал.2,
т.З от ЗОП.

4. Гаранция за изпълнение на договор, както следва:
..ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ" ЕООД- 398,00 лв.
„ИНТЕРГАЛЕНИКА"ООД- 1224,00 лв.
„ЕТРОПАЛ ТРЕЙД" ООД - 2870,75 лв.

Управител на "МБАЛ-Свиленград" ЕООД: уУ/^..
/д-р Д^йтър Ер»


