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•ЦАРИЦА ИОАННА-
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА 

ИСУЛ ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
"ЦАРИЦА ЙОАН НА • ИСУЛ" ЕАД - С о ф и * 

Изх. №Ш/.^М..20 

Относно: Постъпило запитване чрез писмо с Наш Вх. № 1371/16.09.2014г. за 
разяснение по документацията за участие в открита процедура с предмет „Денонощна 
въоръжена охрана на имуществото, сградите и прилежащите площи на УМБАЛ 
„Царица Йоанна - ИСУЛ"ЕАД" Ви информираме следното: 

Съгласно чл.50, ал.1 от ЗОП Възложителите поставят изисквания към 
икономическото и финансовото състояние на кандидатите и участниците само ако за 
изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряване на средства за 
работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки. В тези случаи възложителя 
поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът и 
участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на 
обществената поръчка. Кандидатите или учатниците могат да доказват наличието на 
изискания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи: 

1. Удостоверение от банка; 
2. Годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато 

публикуването им се изисква от законодателството на държавате, в която 
кандидатът или участникът е установен. 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е отбелязана в Обявление за 
обществена поръчка т. II.2.1 Общо количество или обем - 168 000 лв. Възложителя е 
поставил изискване кандидатът да разполага с финансов ресурс от 84 000 лв. 

Кандидатите или участниците могат да доказват изисквания от възложителя 
финансов ресурс чрез удостоверение от банка за наличие на собствени средства, 
разрешена кредитна линия издадена от банкова институция или годишен 
финансов отчет. 
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