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ДО
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УЛ.’’ЧЕТВЪРТА“ № ЗА 
ГР. СОФИЯ

П О К А Н А

за участие в процедура на договаряне без обявление 
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

На основание чл. 90 ал.1, т. 8 от ЗОП и във връзка с Решение №-РД-03-50 
/03.06.2015г. на Изпълнителния директор за откриване на процедура на договаряне без 
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет “Възлагане на допълнителни 
СМР в стационара към сектор "Метаболитна йодна терапия" на Клиника по 
лъчелечение на УМБАЛ"Царица Иоанна-ИСУЛ"ЕАД Ви отправяме покана за участие в 
договарянето, което ще се проведе на 05.06.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на 
изпълнителния директор.

Правно основание за откриване на процедурата: чл. 90, ал.1, т. 8 от ЗОП.

В срок до 05.06.2015г. да представите в сектор Договори и договорни партньори, 
всеки работен ден от 09:30 до 16:00 часа вашата оферта, съдържаща следните 
документи:

1. Удостоверение за актуално състояние или ЕИК
2.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП
3. Декларация за използване/неизползване на подизпълнител
5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП
6. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
7. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, 
т.2 от ЗОП
8. Документ, доказващ членството на участника в Строителната камара; регистрация в 
строителната камара за изграждане на строежи от четвърта категория, буква “б”, 
съгласно чл. 8, ал. 2, т. 4 и чл. 9 от Наредба №1/30.07.2003г. за номенклатурата на 
видовете строежи или отделни видове строителни и монтажни работи, посочени в 
Националната класификация на икономическите дейности, позиция 45
9.Техническо предложение, съдържащо срок за изпълнение и гаранционен срок за 
извършените СМР.
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* Техническо то предложение трябва да бъде поставено в отделен запечатан 
непрозрачен и надписан плик.
10. Ценово предложение
*Ценовото предложение трябва да бъде изготвено на база КС от Приложение №1 и 
поставено в отделен запечатан непрозрачен и надписан плик.

Валидност на предложението - 30 /тридесет/ дни, считано от датата на подаването 
му.

Регламент за провеждане на договарянето:

1 .Договарянето ще се извършва е лице, представляващо кандидата или изрично 
упълномощено от него лице с права да взема решения и да поема анганжименти за 
кандидата. На договаряне подлежат клаузите от договора, касаещи цена, начин на плащане и 
срок за изпълнение.

2.Договарянето ще се извърши чрез един кръг от преговори, като резултатите 
ще се отразят в протокол.

Приложения:

1. КС - /Приложение № 1 /
2. Проекто-договор


