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ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

П О К А Н А

ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ТЕХНИЧЕСКО И ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Във връзка с предприети спешни действия от страна на МБАЛ „проф.д-р.Параскев 
Стоянов"АД гр.Ловеч за избор на изпълнител за извършване на “Спешни строително ремонтни 
дейности на асансьорни уредби и гаранционна поддръжка на вложените части, монтирани в 
сградния фонд, стопанисван и управляван от МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“.

Молим за вашите Технически предложения -  Образец № 1 и Ценови предложения -  
Образец № 3 за извършване на “Спешни строително ремонтни дейности на асансьорни уредби и 
гаранционна поддръжка на вложените части, монтирани в сградния фонд, стопанисван и 
управляван от МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ съгласно Техническа спецификация на 
Възложителя -  Приложение № 1,

Ценовите предложения да са с максимална предложена цена до 29 999.00 лева без ДДС, 
ценови предложения на участници над максималната определена цена не се разглеждат.

Критерий за възлагане изпълнението на поръчката е най - ниска цена.
Молим да представите вашите оферти в срок до 31.07.2019г. 16:00 часа на e-mail : 

mbal_lovech@abv.bg или на адрес : МБАЛ „проф.д-р.Параскев Стоянов"АД гр.Ловеч, 5500 Ловеч, 
ул.Съйко Съев № 27, Административна част, етж.2 , стая № 27, като офертите да бъдат 
насочени за получаване към : Полина Маринова Христова, експерт обществени поръчки.

Участника е длъжен да се придържа стриктно към Приложение № 1 -  Техническа 
спецификация, за да участва в класиране по настоящата покана трябва да Предостави 
подписани и подпечатани всички Образци, какго следва : Образец № 1 -  Техническо 
предложение, Образец № 2 -  Проект на договор /подписан и подпечатан на всяка страница/ и 
Образец № 3 -  Ценово предложение.

Всички документи в офертата следва да бъдат попълнени без корекции, подпечатани 
(при наличие на печат) и подписани от представляващия участника, съгласно актуалната му 
регистрация, или от нотариално упълномощен негов представител

За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава Комисия. 
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите.

Приложения:
1. Приложение № 1 -  Техническа спецификация
2. Образец № 1 -  Техническо предложение на участника
3. Образец № 2 -  Проект на договор
4. Образец № 3 -  Ценово предложение на участника
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