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ДО
ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ УЧАСТНИЦИ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Регионална здравна инспекция - Враца публикува информация за събиране на индикативни
оферти по реда на чл. 44 от ЗОП, за определяне стойността на разхода за „Доставка на
компютърна техника”.
Всички заинтересовани страни могат да подадат оферти, като докажат че отговарят на
следните изисквания:


оферентите, когато са местни лица, трябва да са вписани в търговския регистър, а

оферентите – чуждестранни лица, следва да представят документ за правосубектност
съгласно националното им законодателство;
Офертите се представят до 16.00 часа на 11.11.2019 г. (5 работни дни от датата на
публикуването на настоящата информация) в деловодството на РЗИ – Враца, ул. „Черни
Дрин” № 2, ет. 2, стая № 220.
Офертите трябва да съдържат:
- наименование на оферента;
- дата на издаване на офертата;
- подпис и печат на офертата;
- ценово предложение в левове без начислен ДДС и с начислен ДДС.
Офертата се представя на официална бланка на участника, подписана, подпечатана в
оригинал в запечатан, непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител
лично или по поща/куриер с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика, участникът
посочва адрес за кореспонденция, телефон, по възможност факс и електронен адрес,
наименование на предмета на пазарните консултации. Офертата трябва да съдържа цялата
необходима информация. Оферти, получени при Възложителя след изтичане на крайния срок,
подлежат на връщане, независимо от датата на тяхното изпращане.
Всички документи, които се представят заедно с офертата, следва да са оригинали или копия
заверени с подпис и мокър печат (заверява се всяка страница) от участника, документите на
чужд език да бъдат придружени с превод на български език и да са в срока на тяхната
валидност, когато изрично в тях е записан такъв.

Офертата и всички документи, изготвени от участника, следва да са подписани от лицето,
представляващо участника, съгласно удостоверението за актуално състояние или ЕИК
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър.
Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или
административен орган от държавата, в която са установени или от изрично упълномощен
негов представител с пълномощно с нотариална заверка на подписите.
Максималната прогнозна стойност, не следва да надвишава:
1. 1470,00 лв. без ДДС за 1 брой компютърна конфигурация;
Постъпилите оферти ще бъдат разгледани на 12.11.2019 г. от 11.00 часа от комисия,
назначена от Възложителя.
Приложения:
1. Оферта.
2. Технически спецификации.

Д-Р КЕТИ ЦЕНОВА
Информацията е заличена съгласно чл. 36а, ал. 3 от ЗОП
Директор на Регионална здравна инспекция – Враца

