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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 
ИСУЛ

ОДОБРЯВАМ,
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 
ПРОФ. Д-Р БОЙКО КОРУКОВ, ДМ

ПРОМЕНЕНА ДОКУМЕНТАЦИЯ
за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет

“Доставка на медицински изделия за Клиника по неврохирургия, 
подлежащи на реимбурсиране от НЗОК”

ГР. СОФИЯ 
2018 г.

Документацията за участие е променена в съответствиес нормите на Закона за обществените 
поръчки и е одобрена с Решение № РД - 03 - 47/01.10.2018 г.
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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е

на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет

“Доставка на медицински изделия за Клиника по неврохирургия, 
подлежащи на реимбурсиране от НЗОК”

I. Решение за откриване на процедурата - Решение № РД - 03 - 41/13.09.2018 г.

II. Обявление за обществената поръчка

III. Предмет на поръчката. Описание на обекта на поръчката /променено/. Изисквания към 

изпълнението на поръчката. Възможности за изменение на договора

IV. Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние и съответствието им с 

критериите за подбор. Основания за отстраняване.

V. Критерий за възлагане.

VI. Указания за подготовка на офертата.

VII. Разглеждане на офертите.

VIII. Договор за обществена поръчка.

IX. Приложения:

1. Образец на еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request

2. Приложение № 1 - Предложение за изпълнение на поръчката - променено

3. Приложение № 2 - Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

4. Приложение № 3- Декларация за срока на валидността на офертата

5. Приложение № 4 - Ценово предложение - променено
X. Проект на договор

XI. Техническа спецификация - променена

XII. Решение за одобряване на обявление за изменение - Решение № РД - 03-47/01.10.2018 г.


