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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

До
„ФЬОНИКС Фарма”ЕООД 
гр.София, п. к. 1700 
ул.”Околовръстен път“ № 199а

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. 1 от ЗОП и във връзка с Решение № РД-03-73 от 
21.08.2015г. на Изпълнителния директор за откриване на процедура на договаряне без 
обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени 
продукти - METHOTREXATE 50 mg и FLUOROURACIL 500 mg за УМБАЛ"Царица 
Йоанна-ИСУЛ" ЕАД”,

Ви отправяме покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 
26.08.2015г. от 14.00 часа в Заседателната зала на изпълнителния директор.

Прогнозна стойност на поръчката - 153560,00 лв.

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

Моля, в срок до 12.00 часа на 26.08.2015г. да представите в сектор Договори и 
договорни партньори вашата оферта.

1. Съдържание на офертата:

1 .Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника;

2. Представяне на участника - /Приложение № 1/;

3.Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Приложение № 2/;

4. Декларация за използване/неизползване на подизпълнители /Приложение № 3/;
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5. Декларация по чл. 55, ал.7 от ЗОП както и за липса на обстоятелството по чл. 8, ал.8, 
т.2 от ЗОП /Приложение № 4/.
6.Декларация по чл.56, ал. 1, т. 12 от ЗОП и валидност на офертата - /Приложение № 5/.

7.Декларация, че единичната цена за опаковка с ДДС не превишава утвърдената 
референтна стойност в колона М на Позитивния лекарствен списък, актуален към 
срока за получаване на офертите, посочен в Раздел IV.3.4 от Обявлението - свободен 
текст.

8.Декларирания, че количествата на оферирания лекарствен продукт са налични - в 
случаите по чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ - свободен текст.

9. Заверено копие на разрешение за търговия на едро или разрешение за производство, 
издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ), или разрешение 
за внос - в случаите по чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ.

10. Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалент) на 
участника;

11. Ценово предложение - /Приложение № 7/.

II. Количество/обем на поръчката:

Поръчката включва доставка на 1000 ампули METHOTREXATE 50 mg и 60000 ампули 
FLUOROURACIL 500 mg в рамките на една година от сключване на договора.

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

1 .Договарянето ще се извършва с лице, представляващо кандидата или изрично 
упълномощено от него лице с права да взема решения и да поема анганжименти за 
кандидата.
2.На договаряне подлежат клаузите от договора, касаещи цената.
3.Договарянето ще се извърши чрез един кръг от преговори, като резултатите ще се 
отразят в протокол.

Приложение;
1. Образци на документи /Приложе]

Регламент за провеиедане на договарянето:

2. Проект на договор.


