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СЪГЛАСУВАНО С АДВО

Р Е Ш Ш Ш % / £ /  /04.06.2020г.
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ТРЪЖНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ

ТЪРГ С ЯВНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА БОЛНИЧНА ТЕЛЕВИЗИОННА 
МРЕЖА СОБСТВЕНОСТ НА МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД-ГР. ЛОВЕЧ" НА 
ОСНОВАНИЕ ЧЛ.29 ОТ ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ПУБЛИЧНИТЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРИЕТ С ПМС № 85 ОТ 30.04.2020 Г. И ПО РЕДА НА ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
КЪМ ЧЛ. 29, АЛ. 2 ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЪРГ И КОНКУРС И ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОРИ ЗА ПРОДАЖБА И НАЕМ С РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ, КАКТО СЛЕДВА:

1. Описание на обекта : Отдаване под наем на болнична телевизионна мрежа 
собственост на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД-гр. Ловеч" състояща се от -  60 
комплекта, всеки от който включва телевизор, стойка за телевизор, електронен жетонен 
механизъм, свързани с енергийни източници, какго и 3/три/броя автомати за жетони с 1350 броя 
жетона.

2. Начална цена и стъпка на наддаване:
Начална цена : първоначална тръжна цена от 462.00 /четиристотин шестдесет и два 

лева и 00 ст./ лева на месец без ДДС и годишна наемна цена 5544.00 /пет хиляди петстотин и 
четиридесет и четири лева и 00 ст./ лева без ДДС. Наемна цена за 24 /двадесет и четири/ 
месеца е 11 088.00 / единадесет хиляди и осемдесет и осем лева и 00 ст./ лева без ДДС.

Стъпка на наддаване:
Стъпката на наддаване е в размер на 5 /пет/ на сто от началната тръжна цена.

3. Срок на договора:
24 (двадесет и четири) месеца.
4. Изисквания към участниците:
4.1. Юридически или физически лица, създадени по Търговския закон или по Закона за 

кооперациите, както и дружества, които могат да извършват търговска дейност по 
законодателството на държава - членка на Европейския съюз или на държава - страна по 
Споразумението за Европейско икономическо пространство;

4.2. Да обслужват сервизно телевизорите и електроните механизми за жетони и да 
поддържат работеща цялата инсталация.

5. Начин на плащане на цената - Договорената наемна цена се изплаща ежемесечно 
срещу издадена фактура от наемодателя най-късно до 10-то число на съответния месец. По 
споразумение със страните може да се заплаща и авансово за определен срок, по банковата 
сметка на наемодателя или в брой в касата на наемодателя.

6. Размер и условия на депозита за участие:
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За участие в търга кандидатите внасят депозит в размер на 20/двадесет/ процента 
върху началната тръжна цена или 92.40 /деветдесет и два лева и 40 ст./ лева. Депозитът за 
участие се представя в парична сума, която се внася на каса в МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“АД Ловеч или по сметката на Лечебното заведение -  банка „Общинска Банка“АД - 
Ловеч, както следва:
BG 77 SOMB 9130 1032 7182 01, код BIC SOMBBGSF.

Внесеният депозит за участие от неспечелилите кандидати се освобождава след 
закриване на търга, като се задържа депозита на спечелилия участник, който се прихваща от 
наемната цена или се възстановява след внесена първа месечна наемна вноска. В случай на 
оттегляне на офертата след изтичане на срока за подаване, както и в случай, че кандидата, 
определен за спечелил търга не изпълни задължението си за сключване на договор, депозитът 
не се връща.

7. Цена, място и срок за закупуване на документацията за участие:
Тръжната документация може да се закупи от 05.06.2020 г до 23.06.2020г -  12.00 

часа, от МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч, ул. „Съйко Съев”№ 27, ет. 2, стая 
32. Цената за тръжната документация е 20.00 /двадесет лева и 00 ст/ лева без ДДС и се внася 
на касата на МБАЛ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, в гр. Ловеч.

8. Документи, които следва да се представят от всеки участник в търга: 
Заявлението за участие трябва да бъде опакована в запечатана непрозрачна опаковка и

трябва да съдържа следните документи
8.1. Опис на представените документи съдържащи се в заявлението за участие - Образец №1 .
8.2. Участниците - юридически лица в процедурата се представляват от законните си 
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с нотариално заверено пълномощно.
8.3. Информация за участник -  Образец № 2. Когато участникът е чуждестранно дружество, 
предложението се подава на български език, а документите, които са на чужд език, се 
представят и в официален превод на български език.
8.4. Платежен документ за закупена тръжна документация -  копие заверено с гриф “Вярно с 
оригинала“.
8.5. Платежен документ за внесен депозит - -  копие заверено с гриф “Вярно с оригинала“.
8.6. Проект на договор парафиран на всяка страница -  Образец № 3.
8.7. Удостоверение издадено от МБАЛ“проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч, че участника 
няма просрочени задължения към дружеството -  Удостоверението се издава от СЧЕТОВОДЕН 
ОТДЕЛ КЪМ МБАЛ АД ЛОВЕЧ .
8.8. Декларация че е запознат със състоянието на наетите активи - Образец 4.
8.9. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от Закона за 
защита на личните данни- Образец № 5.

9. Място и срок за подаване на заявленията
Заявленията за участие да се представят всеки работен ден до 16.00 часа на 23.06.2020 

година, съответно до 16.00 часа на 21.07.2020 година при повторен търг, в стая № 27, ул. 
„Съйко Съев”№ 27, ет. 2.

Участниците в търга лично или чрез упълномощено лице представят заявлението си за 
участие в запечатан непрозрачена опаковка.

Върху опаковката участника отбелязва името на участника, адрес, телефон за връзка и 
e-mail адрес, и цялостното наименование на предмета на търга.

Ю.Оглед на обекта
Огледите се извършват всеки работен ден от 09.00 часа до 15.00 часа след 

предварителна заявка. Желаещите да извършат оглед следва да се свържат с експерт 
стопански дейности инж.Георги Панчалеев.



11. Дата, място и час за провеждане на търга.
Търгът ще се проведе на 24.06.2020г., в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев 

Стоянов“ АД -  Ловеч, 5500 Ловеч, етж.2, административна част от 11:00 часа.
12. Дата, място и час за повторно провеждане на търга.
В случай, че на търга не се явят кандидати, повторното провеждане на търга да бъде 

проведен на 22.07.2020 г. в библиотеката на МБАЛ“Проф.д-р.Параскев Стоянов“ АД -  Ловеч, 
5500 Ловеч, етж.2, административна част от 11:00 часа.




