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1. Решение за откриване на обществената поръчка по чл. 22, ал.1, т.1, във връзка с чл. 

36, ал. 1, т. 1  от Закона за обществените поръчки (ЗОП),  публикувано в Регистъра на 

обществените поръчки (РОП) под №  967151 на 23.03.2020г. 

2. Обявление за обществената поръчка по чл. 24 от ЗОП, публикувано в РОП под  

№  967145  на 23.03.2020г. 

 

 Настоящата документация се издава на основание чл. 31, ал.1 и ал.3 от ЗОП и 

съдържа: 

 

                                                                 Раздел I    

                                                           ОБЩИ УСЛОВИЯ.  

 

1. Предмет на поръчката; 

2. Възложител на обществената поръчка; 

3. Правно основание за възлагане на поръчката; 

4. Мотиви за избор на процедурата за възлагане на поръчката; 

5. Минимални изисквания във връзка с изпълнение на предмета на 

поръчката; 

6. Обособени позиции; 

7. Възможност за представяне на варианти в офертите; 

8. Място и срок за изпълнение на договора; 

9. Стойност на поръчката; 

10. Схема на плащане; 

11. Срок на валидност на офертата. 

 

                                                                 Раздел II    

                                                  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

1. Описание на поръчката; 

2. Техническа спецификация и основни изисквания; 

3. Други специфични изисквания. 

 

                                                                  Раздел III  

                                                  ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

1. Лично състояние; 

2. Критерии за подбор. 

 

                                                                Раздел IV   

                                   КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

 

                                                                 Раздел V    

                        СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

 

                                                                 Раздел VI   
                                          ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА. 
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1. Предоставяне на разяснения; 

2. Конфиденциалност; 

3. Подаване на оферта на хартиен носител. 

 

 

 

                                                           Раздел VII    

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА    ИМ. 

  

 

 
                                                          Раздел VІІІ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
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І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 
 

1.1. Предмет на поръчката 
Обект на поръчката е услуга по чл.3, ал.1,т.3 от ЗОП. 

Предмет на поръчката: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура 

на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски― АД гр.Кърджали".  

 Описание на поръчката: Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка е: 

Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски― АД гр.Кърджали по 27 /двадесет и седем/ обособени позиции за срок от 24 

месеца. 

 

1.2. Възложител на обществената поръчка. 

 Възложител на настоящата обществена поръчка е Изпълнителния директор на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали Проф. д-р Тодор Черкезов, 

дм. Директорът е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т.16 от ЗОП. 

 Адрес на Възложителя: гр.Кърджали, бул.„Беломорски‖ №53, 0361/ 68 383, факс: 

0361/ 68 295 е-mail: hospital_kj@abv.bg 

 Интернет адрес: http://www.hospital-kj.com 

 Адрес на „Профил на купувача‖: http://www.zop.hospital-kj.com/ 

 Лице за контакт: Снежана Карагьозова, тел.:0361/ 68 241, факс:0361/ 68 295,  e-

mail: hospital_kj@abv.bg 

 

1.3. Правно основание за възлагане на поръчката. 

 Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка 

на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 20, ал. 1, т. 1 , буква „б― от ЗОП. 

 За нерегламентираните в настоящите Указания условия по провеждането и 

възлагането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки 

(ППЗОП) и приложимите подзаконови, национални и международни нормативни 

актове съобразно предмета на поръчката. 

 

1.4. Мотиви за избор на процедурата за възлагане на поръчката. 

 Предвид планираната стойност на услугата и след съобразяване на 

обстоятелството за планирани обществени поръчки със същия или сходен 

предмет в рамките на същата календарна година и в рамките на предходните 12 

месеца, съгласно разпоредбите на чл. 18 във връзка с чл. 20  и чл. 21, ал.16 от 

ЗОП и в изпълнение на чл. 17, ал. 1 от ЗОП, Възложителят провежда някоя от 

предвидените в ЗОП процедури и прилага предвидения в закона ред за 

възлагане. 

 При съобразяване на изискванията на разпоредбата на чл. 27 от ППЗОП и 

предвид обстоятелството, че естеството на услугата позволява достатъчно точно 

да се определят техническите спецификации, както и не са налице условията за 

провеждане на някоя от другите процедури по чл. 18, ал. 1 от ЗОП, настоящата 

обществена поръчка следва да бъде възложена по предвидения в ЗОП ред и вид 

процедура – Открита процедура. 

 Провеждането на горепосочената процедура гарантира в най-голяма степен 

публичността на възлагане на настоящата обществена поръчка, респективно 

прозрачността при разходването на публичните средства, целта на закона, като 

се защити обществения интерес и едновременно с това – да се насърчи 

конкуренцията, като се създадат равни условия и прозрачност при възлагането 

на поръчката. 

http://www.zop.hospital-kj.com/
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1.5. Обособени позиции 

Поръчката е разделена на 27 броя самостоятелно обособени позиции Обособените 

позиции съдържат номенклатури /редове/, всяка от които е обозначена със собствен пореден 

номер в количествената спецификация. Участниците представят предложение за всички 

номенклатури /редове/ на обособената позиция. Оценката е комплексна, оценява се по обща 

стойност на цялата обособена позиция. Не се оценяват предложенията на участници или 

кандидати, които не са оферирали всички номенклатури /редове/ на обособените позици. 

Участниците могат да участват за една, няколко или всички обособени позиции. 

 

Само по следните обособени позиции: 

 Обособена позиция №1  Апаратура за образна диагностика; 

 Обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І; 

 Обособена позиция №22 Лабораторна апаратура ІІ; 

 Обособена позиция №23 Друга лабораторна  апаратура; 

 

не се изисква комплесност на обособената позиция и участницити или кандидатите могат да 

подават предложения по отделни номенклатури (редове) на обособените позиции. Оценката 

е индивидуална за всяка отделно оферерана номенклатура (ред). 

 

1.6. Възможност за представяне на варианти в офертите 

 Не се допускат варианти в офертите. 

 

1.7. Място и срок за изпълнение на договора 

Мястото за изпълнение на поръчката е по местонахождение на апаратурата в 

структурните звена/отделения в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД, гр.Кърджали, 

бул.―Беломорски― №53. Само при изключителни случаи, при които ремонтът не може да 

бъде осъществен в лечебното заведение апаратурата се взема в сервизната база на 

изпълнителя,  като за това страните подписват протокол.  Разходите за транспортирането са 

за сметка на изпълнителя. 

 

 Срокът за изпълнение на договора е за период от 24 месеца.  

Предвидена е опция в случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита 

нова процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е 

приключила, договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и 

сключването на нов договор. 

 

1.8. Стойност на поръчката. 

Общата прогнозна стойност на поръчката 530 642,51 (петстотин и тридесет хиляди 

шестотин четиридесет и два лева и петдесет и една стотинки) лева без вкл. ДДС. 

 В прогнозната стойност на поръчката от 530 642,50 лева са включени и плащания към 

бъдещия/те изпълнител/и в размер на 114 426,22 (сто и четиринадесет хиляди четиристотин 

двадесет и шест лева и двадесет и две стотинки) лева без вкл.ДДС, по предвидената опция за 

удължаване срока на договора.  

Обществената поръчка е разделена на двадесет и седем обособени позиции със 

следните прогнозни стойности:  

 

 ОП№1 Апаратура за образна диагностика - офериране по номенклатури 

/ред за ред/ - с обща прогнозна стойност от 127 467.65 (сто двадесет и 
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седем хиляди четиристотин шестдесет и седем лева и шестдесет и пет 

стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената 

позиция по предвидената опция за удължаване на срока на договора са 

включени 21 244.61 (двадесет и една хиляди двеста четиридесет и четири 

лева и шестдесет и една стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до пет месечни 

абонамента по всяка номенклатура/ред; 

 ОП№2 Рентгенологична апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 36 080,00 (тридесет и шест хиляди и осемдесет 

лева) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 6 013.33 

(шест хиляди и тринадесет лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. 

ДДС и обем до пет месечни абонамента; 

 ОП№3 Стерилизационна апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 77 552.64 (седемдесет и седем хиляди петстотин 

петдесет и два лева и шестдесет ичетири стотинки) лева без вкл. ДДС. В 

прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената опция за 

удължаване на срока на договора са включени 12 925.44 (дванадесет хиляди 

деветстотин двадесет и пет лева и четиридесет и четири стотинки) лева 

без вкл. ДДС и обем до пет месечни абонамента; 

 ОП№4 Дихателна и анестезиологична апаратура - пълнота на офериране  

- с обща прогнозна стойност от 20 699.71 (двадесет хиляди шестотин 

деведесет и девет лева и седемдесет и една стотинки) лева без вкл. ДДС. В 

прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената опция за 

удължаване на срока на договора са включени 3 449.95 (три хиляди 

четиристотин четиридесет и девет лева и деведесет и пет стотинки) лева 

без вкл. ДДС и обем до пет месечни абонамента; 

 ОП№5 ЕКГ апарати - пълнота на офериране - с обща прогнозна стойност 

от 7213.54 (седем хиляди двеста и тринадесет лева и петдесет и четири 

стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената 

позиция по предвидената опция за удължаване на срока на договора са 

включени 1 202.26 (хиляда двеста и два лева и двадесет ишест лева) лева без 

вкл. ДДС и обем до пет месечни абонамента; 

 ОП№6 Дефибрилатори - пълнота на офериране - с обща прогнозна 

стойност от 2 889.22 (две хиляди осемстоти осемдесет и девет лева и 

двадесет и две стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на 

обособената позиция по предвидената опция за удължаване на срока на 

договора са включени 481.54 (четиристоти осемдесет и един лев и петдесет 

и четири стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните 

часове; 

 ОП№7 Неврологична апаратура - пълнота на офериране - с обща прогнозна 

стойност от 1 900.80 (хиляда и деветстотин лева и осемдесет стотинки) 

лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 316.80 

(триста и шестнадесет лева и осемдесет стотинки) лева без вкл. ДДС и 

обем до пет месечни абонамента; 
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 ОП№8 Хемодиализна апаратура - пълнота на офериране - с обща прогнозна 

стойност от 58 080 (петдесет и осем хиляди и осемдесет лева) лева без вкл. 

ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената 

опция за удължаване на срока на договора са включени 9 680.00 (девет хиляди 

шестотин и осемдесет лева) лева без вкл. ДДС и обем до пет месечни 

абонамента; 

 ОП№9 Операционна  апаратура І - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 1 302.05 (хиляда триста и два лева и пет стотинки) 

лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 217.01 

(двеста и седемнадесет лева и една стотинк) лева без вкл. ДДС и обем до 

20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№10 Лабораторна апаратура І -  офериране по номенклатури /ред за 

ред/ - с обща прогнозна стойност от 21 600.00 (двадесет и една хиляди и 

шестотин лева) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената 

позиция по предвидената опция за удължаване на срока на договора са 

включени 3 600,00 (три хиляди и шестотин лева) лева без вкл. ДДС и обем до 

пет месечни абонамента по всяка номенклатура/ред; 

 ОП№11 Операционна  апаратура ІІ - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 1 302.05 (хиляда триста и два лева и пет стотинки) 

лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 217.01 

(двеста и седемнадесет лева и една стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 

20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№12 Ендоскопска апаратура - пълнота на офериране - с обща прогнозна 

стойност от 5 280,00 (пет хиляди двеста и осемдесет лева) лева без вкл. 

ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената 

опция за удължаване на срока на договора са включени 880,00 (осемстотин и 

осемдесет лева) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните 

часове; 

 ОП№13 Ехографска апаратура - пълнота на офериране - с обща прогнозна 

стойност от 5 280,00 (пет хиляди двеста и осемдесет лева) лева без вкл. 

ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената 

опция за удължаване на срока на договора са включени 880,00 (осемстотин и 

осемдесет лева) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните 

часове; 

 ОП№14 Офталмологична апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 1267.20 (хиляда и двеста шестдесет и седем лева и 

двадесет стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на 

обособената позиция по предвидената опция за удължаване на срока на 

договора са включени 211.20 (двеста и единадесет лева и двадесет 

стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№15 Неонатологична апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 3 801.60 (три хиляди осемстотин и един лев и 

шестдесет стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на 
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обособената позиция по предвидената опция за удължаване на срока на 

договора са включени 633.60 (шестотин тридесет и три лева и шестдесет 

стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№16 Пневмо-фтизиатрична апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 1 000.00 (хиляда лева) лева без вкл. ДДС. В 

прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената опция за 

удължаване на срока на договора са включени 166.67 (сто шестдесет и шест 

лева и шестдесет и седем лева) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на 

прогнозните часове; 

 ОП№17 Оториноларингологична апаратура - пълнота на офериране - с 

обща прогнозна стойност от 1 584,00 (хиляда петстотин осемдесет и 

четири лева) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената 

позиция по предвидената опция за удължаване на срока на договора са 

включени 264,00 (двеста шестдесет и четири лева) лева без вкл. ДДС и обем 

до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№18 Инфузионни и аспирационни помпи - пълнота на офериране - с 

обща прогнозна стойност от 6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) лева 

без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 1083,33 

(хиляда осемдесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС 

и обем до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№19 Монитори - пълнота на офериране - с обща прогнозна стойност от 

6500,00 (шест хиляди и петстотин лева) лева без вкл. ДДС. В прогнозната 

стойност на обособената позиция по предвидената опция за удължаване на 

срока на договора са включени 1083,33 (хиляда осемдесет и три лева и 

тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на 

прогнозните часове; 

 ОП№20 Физиотерапевтична апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 4 276.80 (четири хиляди двеста седемдесет и шест 

лева и осемдесет стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на 

обособената позиция по предвидената опция за удължаване на срока на 

договора са включени 712.80 (седемстотин и дванадесет лева и осемдесет 

стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№21 Стоматологична апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 1 452,00 (хиляда и четиристотин петдесет и два 

лева лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 242,00 

(двеста четиридесет и два лева) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на 

прогнозните часове; 

 ОП№22 Лабораторна апаратура ІІ -  офериране по номенклатури /ред за 

ред/ - с обща прогнозна стойност от 31 857.41 (тридесет и една хиляди 

осемстотин петдесет и седем хиляди и четиридесет и една стотинки) лева 

без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 5 309.57 
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(пет хиляди триста и девет лева и петдесет и седем стотинки) лева без вкл. 

ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№23 Друга лабораторна  апаратура  -  офериране по номенклатури /ред 

за ред/ - с обща прогнозна стойност от 18 627.84 (осемнадесет хиляди 

шестотин двадесет и седем хиляди лева и осемдесет и четири стотинки) 

лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на обособената позиция по 

предвидената опция за удължаване на срока на договора са включени 3 104.64 

(три хиляди сто и четири лева и шестдесет и четири стотинки) лева без вкл. 

ДДС и обем до 20% от броя на прогнозните часове; 

 ОП№24 Друга стерилизационна апаратура - пълнота на офериране - с обща 

прогнозна стойност от 2 534.40 (две хиляди петстотин тридесет и четири 

лева и четиридесет стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност 

на обособената позиция по предвидената опция за удължаване на срока на 

договора са включени 422.40 (четиристотин двадесет и две лева и 

четиридесет стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на 

прогнозните часове; 

 ОП№25 Друга  апаратура - пълнота на офериране - с обща прогнозна 

стойност от 4 593.60 (четири хиляди петстотин деведесет и три лева и 

шестдесет стотинки) лева без вкл. ДДС. В прогнозната стойност на 

обособената позиция по предвидената опция за удължаване на срока на 

договора са включени 765.60 (седемстотин шестдесет и пет лева и 

шестдесет стотинки) лева без вкл. ДДС и обем до 20% от броя на 

прогнозните часове; 

 ОП№26 Апаратура с производител Drager - пълнота на офериране- с обща 

прогнозна стойност от 30 000,00 (тридесет хиляди лева) лева без вкл. ДДС. В 

прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената опция за 

удължаване на срока на договора са включени 5 000,00 (пет хиляди лева) лева 

без вкл. ДДС и обем до пет месечни абонамента; 

 ОП№27 Апаратура с производител OLIMPUS и HITACHI - ALOKA - с обща 

прогнозна стойност от 50000,00 (тридесет хиляди лева) лева без вкл. ДДС. В 

прогнозната стойност на обособената позиция по предвидената опция за 

удължаване на срока на договора са включени 8333.33 (осем хиляди триста 

тридесет и три лева и тридесет и три стотинки) лева без вкл. ДДС и обем 

до пет месечни абонамента; 

 

1.9. Начин на образуване на предлаганата цена и схема на плащане  

Начин на образуване на предлаганата цена 

При абонаментно сервизно обслужване цената е съобразно класираната оферта на 

изпълнителя, в размер посочен в ценовата му оферта. Цената е определена при условията на 

извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски. Стойността на целия договор се определя от годишната абонаментна 

цена. 

  При сервизно обслужване при заявка от възложителя стойността  на услугата се 

определя от часовата ставка, оферирана от изпълнителя в ценовата му оферта по броя 

отработени часове за конкретната заявка. Цената е определена при условията на извършване 
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на услугата с включени всички разходи (труд, транспортни, командировъчни и др.) и ДДС. 

Стойността на целия договор се определя от часовата ставка, дадена от изпълнителя по броя 

часове заложен в документацията. (Заложения брой часове е прогнозен и е в зависимост от 

потребностите на възложителя по време на действие на договора). 

Извършеното абонаментно сервизно обслужване ще се доказва, отчита и разплаща  с 

фактура – оригинал, от страна на изпълнителя, а при сервизното обслужване по часова 

ставка освен фактура-оригинал и протокол с описание на извършената работа и времето, 

необходимо за извършването й.  

  Възложителят заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от него 

вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската техника и 

апаратура. 

При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част 

изпълнителят е длъжен да предостави подробна оферта с точно описание, параметри и 

гаранционен срок на необходимите резервни части и да я предложи на възложителя. 

Необходимите ремонтни дейности се извършват след одобрение от възложителя на 

предложената оферта. Резервните части се доставят от изпълнителя, след одобрение от 

възложителя. От своя страна, възложителят си запазва правото да закупи необходимата 

резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от предложените от изпълнителя. 

Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка и не е включена 

в прогнозната стойност на обществената поръчка. 

 Схема на плащане  

Настоящата поръчка се финансира със собствени средства на възложителя - 

собствени средства на лечебното заведение и сключени договори с НЗОК и МЗ, като 
средствата ще се изплащат по следния начин: 

Отчетен период е един календарен месец. Срокът на плащане е до 60 (шестдесет) 

календарни дни след получаване на надлежно оформена фактура и нейното потвърждаване.  

 
Забележка: Участниците, които са представили срок за разплащане по- малък от минимално 

изискуемия от възложителя се отстраняват от участие в процедурата 

 

 

1.10. Срок на валидност на офертата  - 182 (сто осемдесет и два дни) от датата на 

получаване на офертите. 

 

 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

2.1. Пълно описание на предмета на поръчката 

Услугата, предмет на възлагане на настоящата поръчка е: Абонаментно и сервизно 

обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски― АД гр.Кърджали по 

25 /двадесет и пет/ обособени позиции за срок от 24 месеца. 

Поръчката по обособени позиции: 

 Обособена позиция №1  Апаратура за образна диагностика; 

 Обособена позиция №2  Рентгенологична апаратура; 

 Обособена позиция №3 Стерилизационна апаратура; 

 Обособена позиция №4  Дихателна и анестезиологична апаратура; 

 Обособена позиция №5 ЕКГ апарати; 

 Обособена позиция №7 Неврологична апаратура; 
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 Обособена позиция №8 Хемодиализна апаратура; 

 Обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І; 

 Обособена позиция №26 Апаратура с производител Drager; 

 Обособена позиция №27 Апаратура с производител OLIMPUS и HITACHI - 

ALOKA 

 включва месечна абонаментна такса за сервизно обслужване, която обхваща: всички 

дейности по профилактика, ревизии, текущи ремонти на медицинската техника, без 

стойността на резервните части за апаратите, включени в съответната обособена позиция.  

Поръчката по обособени позиции: 

 Обособена позиция №6 Дефибрилатори - пълнота на офериране; 

 Обособена позиция №9 Операционна  апаратура І; 

 Обособена позиция №11 Операционна  апаратура ІІ; 

 Обособена позиция №12 Ендоскопска апаратура; 

 Обособена позиция №13 Ехографска апаратура; 

 Обособена позиция №14 Офталмологична апаратура; 

 Обособена позиция №15 Неонатологична апаратура; 

 Обособена позиция №16 Пневмо-фтизиатрична апаратура; 

 Обособена позиция №17 Оториноларингологична апаратура; 

 Обособена позиция №18 Инфузионни и аспирационни помпи; 

 Обособена позиция №19 Монитори; 

 Обособена позиция №20 Физиотерапевтична апаратура; 

 Обособена позиция №21 Стоматологична апаратура; 

 Обособена позиция №22 Лабораторна апаратура ІІ; 

 Обособена позиция №23 Друга лабораторна  апаратура; 

 Обособена позиция №24 Друга стерилизационна апаратура; 

 Обособена позиция №25 Друга  апаратура; 

 

включва дейности по заявка от възложителя за ремонт и/или профилактични прегледи на 

апаратите, включени в обособената позиция при условията на поръчков принцип на база 

часова ставка. 

Абонаментното обслужване включва: 

 Текущи, основни и аварийни ремонти за отстраняване на възникнали повреди и 

аварии по заявка на възложителя; 

 Извършване на техническа проверка /диагностика и профилактика/  - включва 

консумативите при профилактика, с честота съгласно изискванията на 

производителя, но не по-малко от един път годишно. Преди сключване на 

договора изпълнителя представя график за извършване на профилактични 

прегледи; 

 Отстраняване на повреди открити при техническите профилактики и проверки; 

 При необходимост или нововъведения по медицинската техника и апаратура 

изпълнителя осигурява методическа помощ и обучение на персонала; 

 При необходимост изпълнителят извършва доставка и подмяна на резервни 

части за конкретната медицинска техника и апаратура. Резервните части ще се 

заплащат допълнително извън абонаментната стойност само при доказана 

необходимост от подмяна и одобрение от възложителя. Предлаганите от 

изпълнителя резервни части и консумативи следва задължително да бъдат 

оригинални, нови и неупотребявани. 

За услугата абонамантно обслужване се заплаща месечно възнаграждение. 

 

Сервизното обслужване включва: 

 Аварийни ремонти по заявка на възложителя, отстраняване на повредата, 

доставка и подмяна на резервни части и/или необходими консумативи. 
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Резервните части ще се заплащат допълнително извън часовата ставка за труд 

само при доказана необходимост от подмяна и одобрение от възложителя. 

Предлаганите от изпълнителя резервни части и консумативи следва 

задължително да бъдат оригинални, нови и неупотребявани; 

 Профилактични прегледи по заявка на възложителя; 

За услугата сервизно обслужване се заплаща само за извършената работа в лева за час 

труд. Заложеният брой часове е прогнозен и е в зависимост от потребностите на 

възложителя. 

 Извършването на всички дейности по абонаментното и сервизното обслужване 

се осъществява с транспорт на изпълнителя (включен в абонаментната цена или 

часовата ставка). 

 

2.2. Техническа спецификация и основни изисквания за изпълнение на 

поръчката. 

 

 

 

№ по ред Наименование Модел 
Производите

л 

Местонахожде

ние 

Начин на 

обслужване 

А/П 

Количеств

о 

Бр.прогнозни 

часове при 

поръчка 

Прлогнозна 

стойност 

Обособена позиция №1  Апаратура за образна диагностика - офериране по номенклатури /ред за ред/ 127467,65 

01001 Ядрено-Магнитен Резонанс,  

MAGNETOM  

ESSENZA 

Сименс 

Германия 

Каб.   ЯМР 

диагностика абонамент 1 

 
  

01002 

Дигитализираща система /дигитайзер/,   тип 

5175/100 + работни станции + сървъри + 

принтер + софтуер CR 30-X ,  AGFA AGFA 

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

Обособена позиция №2  Рентгенологична апаратура - пълнота на офериране 

 
 36080,00 

02001 Компютър томограф SOMATOM Esprit 

Сименс 

Германия 

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02002 Рентгенов апарат, тип  Мобилен    АРМАН - 915   

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02003 Рентгенов апарат 

Poliphos -500, 

SIEMENS   

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02004 Рентгенов апарат, тип  Мобилен  АРМАН  -1016 01   

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02005 Мамограф за популационен скрийнинг,  

MAMMOGRAPH 

PLUS ITALRAY   

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02006 Скопичен рентгенов апарат REX-650 RF 

LISTEM 

Корея 

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02007 Графичен ренгенов апарат REX-650 R 

LISTEM 

Корея 

Образ.диагност

ика абонамент 1 

 
  

02008 Мобилен рентгенов апарат BASIC 4006  Италия ОАИЛ абонамент 1 

 
  

02009 

Високочестотна рентгенова TV систем с 

мобилно С-рамо мод. SM - 20HF Listem, Корея 

Операционен 

блок абонамент 1 

 
  

Обособена позиция №3 Стерилизационна апаратура - пълнота на офериране 77552,64 

03001 Стерилизатор на пара  Селектомат 

МММ 

Munchener 

Medizin 

Mechanik ЦС абонамент 2 

 
  

03002 Паров стерилизатор, абонамент от 01.07.2021г. 

Vakulab PL 9612-

1H R "Special" 

МММ 

Munchener 

Medizin 

Mechanik 

Болнична 

хигиена абонамент 1 

 
  

03003 Нискотемпературен газов стерилизатор Ffrmomat PL 349 

МММ 

Munchener 

Medizin 

Mechanik ЦС абонамент 1 

 
  

03004 Система за водоподготовка ENVIRO FALK 

TKA Wasser 

Aufbereitungs 

-system ЦС абонамент 1 

 
  

03005 

Миялна машина за дезинфекция на хирургични 

инструменти INNOVA M4 

МММ 

Munchener 

Medizin 

Mechanik ЦС абонамент 1 

 
  

03006 Система за UVC  - дезинфекция Steril Air Steril Air ЦС абонамент 1 
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03007 Машина за термично залепване на фолио S110 Famos 

МММ 

Munchener 

Medizin 

Mechanik ЦС абонамент 1 

 
  

Обособена позиция №4  Дихателна и анестезиологична апаратура - пълнота на офериране 20699,71 

04001 

Обдишвателен апарат, тип Транспортен 

преносим респиратор     МАКС   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04002 Респиратор MAQUET   ОАИЛ абонамент 4 

 
  

04003 Респиратор GALILEO Gold   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04004 Респиратор, тип HAMILTON  MEDICAL RAPHAEL   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04005 Респиратор HAMILTON - C2   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04006 Респиратор 

Shangrila 936 CE-

mark aeonmed Спешно абонамент 1 

 
  

04007 Респиратор, тип портативен SIEM 2001 MI-EL Италия ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04008 Транспортен респиратор, тип портативен Айфкар   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04009 Транспортен респиратор 

Pneupac Airmix 

VP1   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04010 

Неонатален транспортен вентилатор/ 

респиратор / CV2   Неонатология поръчка 1 

 
  

04011 Анестезиологичен апарат WATO EX 65   ОАИЛ абонамент 5 

 
  

04012 Анестезиологичен апарат с монитор MAQUET FLOW-i   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04013 Анестезиологичен апарат Artec   ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04014 Анестезиологична машина      Aeon 7200 Китай ОАИЛ абонамент 1 

 
  

04015 

Дихатален апарат,  тип ТНХ  1  SERVO 

VENTILATOR  900 D,  SIEMENS -ELEMA  SV - 900 D 

SIEMENS - 

ELEMA  

Невр.- 

инт.сектор абонамент 1 

 
  

04016 

Апарат за неинв. дихателна реанимация на 

новородени и недоносени деца SIPAP Германия 

Неонат.-

инт.сект. абонамент 1 

 
  

04017 

Апарат за механична вентилация на новородени 

деца 

SERVO-I BASE 

UNIT MAQUET 

Неонат.-

инт.сект. абонамент 1 

 
  

Обособена позиция №5 ЕКГ апарати - пълнота на офериране 7213,54 

05001 Електрокардиограф / ЕКГ/,  Сardio Сar  2000   

I ВО, ІІ ВО, ІІІ 

ВО, СПО абонамент 3 

 
  

05002 Електрокардиограф,  тип 6 / 12 канален АТ - 102 SCHILLER III В.О. абонамент 1 

 
  

05003 Електрокардиограф, тип 3-канален  Cardi Max   FX - 7102 

Фокуда 

Китай 

III ВО - 

функ.диаг., 

ОАИЛ, 

Хирургия, III 

ВО  абонамент 4 

 
  

05004 ЕКГ - 3 канален   CS - 18 

FUKUDA 

DENSHI 

III В.О.-

функ.диаг. абонамент 1 

 
  

05005 

Електрокардиограф  /ЕКГ/ тип  6- канален,  

Cardi Max FX - 7102 

FUKUDA  

DENSHI 

III В.О.-

функ.диаг. абонамент 1 

 
  

05006 ЕКГ апарат SE 12 Progetti   

III В.О.-

инт.сектор абонамент 1 

 
  

05007 

Кардиовит с принадлежности, ЕКГ  SCHILER 

AT-1,тип AT-1 

CARDIOVIT   CH-

6341  BAAR   

АГО-родил. 

сект. абонамент 1 

 
  

05008 ЕКГ, 3-канален  АТ - 1    Инфекциозно абонамент 1 

 
  

05009 ЕКГ EDAN  SE - 300   Неврологично абонамент 1 

 
  

05010 ЕКГ апарат 

BTL -8 MT plus 

ECG 

BTL, 

Industries, Ltd 

Обединено 

кралство ОАИЛ абонамент 2 

 
  

05011 ЕКГ апарат   INOMED ОАИЛ абонамент 1 

 
  

05012 ЕКГ с принадлежности     ПФО абонамент 2 

 
  

05013 ЕКГ Kenz cardico 302 

SUZUKEN 

Co.LTD Спешно абонамент 1 

 
  

05014 ЕКГ - 3 канален Кардиовит АТ-101 SCHILLER 

Хемодиализа, 

ХО абонамент 2 

 
  

05015 Холтер  СВ-1300-С   

III В.О.-

инт.сектор абонамент 1 

 
  

05016 Велоергометър,  тип SECA cardiotest 100,  

SECA cardiotest 

100,  мод. 545  

9021004 SECA III В.О. абонамент 1 

 
  

05017 Електрокардиограф  FUKUDA DENSHI FX - 7102 

Фокуда 

Китай III В.О. абонамент 2 

 
  

05018 ЕКГ, 3-канален  FX - 7102   III В.О. абонамент 2 

 
  

05019 ЕКГ, 6-канален  FX - 7202   

III В.О.-

функ.диаг. абонамент 1 
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05020 ЕКГ, абонамент от 01.07.2021г. 

мод. Cardiovit AT-

2 plus   Детско абонамент 1 

 
  

05021 ЕКГ, мод. SE-601B, абонамент 01.01.2021г.   EDAN  SE - 601B   Спешно абонамент 1 

 
  

05022 ЕКГ 3 - канален, абонамент от 01.01.2021г.  Фокуда 8100 

Фокуда 

Китай 

Функционална 

диагностика абонамент 1 

 
  

Обособена позиция №6 Дефибрилатори - пълнота на офериране 48 2889,22 

06001 Дефибрилатор кардиостимулатор Medtronix   

III В.О.-

инт.сектор поръчка 1 

  

06002 

Дефибрилатор-монитор, тип PHYSIO-

CONTROL LIFEPAK 9P   

 Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  
06003 Дефибрилатор  CU - ER 5 Корея Автотранспорт поръчка 1 

  

06004 Дефибрилатор, тип NIHOM KONDEN Cardiolife TEC - 7621 K   

АГО-родил. 

сект. поръчка 1 

  

06005 Дефибрилатор бифазен Reanibex 800 

Bexen 

Cardio/Osatu, 

Испания ОАИЛ поръчка 2 

  
06006 Дефибрилатор Cardio Serv   ОАИЛ поръчка 1 

  
06007 Дефибрилатор     ПФО поръчка 1 

  

06008 Дефибрилатор, тип Life-point BASIS Испания 

III В.О.-

инт.сектор поръчка 1 

  

06009 

Дефибрилатор OKUMAN,  в гаранция до 

31.12.2020г. 

мод. OKUMAN   

DFM 300,   Спешно поръчка 1 

  

06010 Дефибрилатор, тип Huntleigh 

LP 200 (Life Pulse 

200)   Спешно поръчка 1 

  
Обособена позиция №7 Неврологична апаратура - пълнота на офериране                                                                                                                                                                             1900,80 

07001 

Доплерова сонография / Цветен 

транскраниален, екстракраниален и периферен 

доплер/ EZ - DOP   Неврологично абонамент 1 

 

  

07002  Електромиограф, Neuro MEP micro - 2007 Русия Неврологично абонамент 1 

 

  

07003 ЕЕГ 

НЕЙРОН 

СПЕКТЪР 4/Р   Неврологично абонамент 1 

 

  

Обособена позиция №8 Хемодиализна апаратура - пълнота на офериране 

  

58080,00 

08001 Апарат за хемодиализа  Fresenius  4008  S 

Fresenius 

Германия Хемодиализа абонамент 10 

 

  

08002 Апарат за хемодиализа   4008  S Classik 

Fresenius 

Германия Хемодиализа абонамент 13 

 

  

08003 

Апарат за хемодиализа, абонамент от 

01.06.2021г.  мод. 4008 S 

Fresenius 

Германия Хемодиализа абонамент 7 

 

  

08004 Водоочистваща система  Aqua B plus 1000 

Fresenius 

Германия Хемодиализа абонамент 1 

 

  

Обособена позиция №9 Операционна  апаратура І - пълнота на офериране 72 1302,05 

09001 Електронож 400 W  ЕК 410   

Операционен 

блок поръчка 5 

  

09002 Електронож, тип Високочестотен 

ERBOTOM ICC 

300 H   

Операционен 

блок поръчка 1 

  

09003 

Електрокоагулатор, ERBE , тип  BF  №10103-

000  I 

ERBOTOM  T 400 

C Германия 

Операционен 

блок поръчка 1 

  

09004 Електрокоагулатор     

АГО-

гинекология поръчка 1 

  

09005 Диатермо-коагулатор Heraeus   

АГО-

операционна поръчка 1 

  

09006 Електрокоагулатор /електронож/, тип   CF  ERBE 

ERBE, 

Германия 

АГО-

операционна поръчка 1 

  

09007 Електронож KENTAMED България 

УНГ-операц. 

зала поръчка 1 

  
09008 Електрокоагулатор, тип 10101 - 000 Erbotom T71D   КВО поръчка 1 

  

09009 Ортопедичен апарат Комбелайн 

тип GA 140 мод. 

AESCULAP   

Операционен 

блок поръчка 1 

  
Обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І -  офериране по номенклатури /ред за ред/ 21600,00 

10001 Анализатор, тип Кръвно-газов ABL-5 

Radiometer 

Medikal A/S 

Клинич. 

лаборат. абонамент 1 

 

  

10002 Автоматичен биохимичен анализатор Cobas Integra 400+ 

Roche 

Diagnostics 

LTD 

Клинич. 

лаборат. абонамент 1 

 

  

10003 

Интегрирана система за имунологичен и 

биохимичен анализ, абонамент от 01.02.2021г. 

Cobas  400 (модул 

Cobas C311 и 

модул Cobas C411 

) 

Roche 

Diagnostics 

LTD 

Клинич. 

лаборат. абонамент 1 
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10004 Глюкоанализатор, тип Автоматичен KABE GA3 

KABE 

LABORTECH

NIK, 

Германия 

Клинич. 

лаборат. абонамент 1 

 

  

10005 Хематологичен анализатор KX 21 N + стартов SYSMEX 

Клинич. 

лаборат. абонамент 1 

 

  

Обособена позиция №11 Операционна  апаратура ІІ - пълнота на офериране 72 1302,05 

11001 Мобилна операционна лампа HyLed 8600M   

Операционен 

блок поръчка 2 

  

11002 Мобилна операционна лампа Trulight 3330004 

 TRUMPF, 

Германия 

Очно-

операц.зала поръчка 1 

  

11003 Операционна лампа HyLed 8600   

Операционен 

блок поръчка 5 

  

11004 Двутелна операционна лампа - таванна iLed 3/5 

 TRUMPF, 

Германия 

Очно-

операц.зала поръчка 1 

  

11005 Операционна лампа     

АГО-

гинекология поръчка 2 

  

11006 Операционна лампа Кокиче     

АГО-

операционна, 

Операционен 

блок, Очно-

операц.зала, 

Спешно поръчка 4 

  

11007 Лампа операц. с 4 бренера     

Отделение 

долекуване поръчка 1 

  

11008 Лампа операционна тип L 400   

УНГ-операц. 

зала поръчка 1 

  

11009 

Операционна маса със стандартна и 

специализирана окомплектовка HyBase 6100 

Mindrey 

Китай 

Операционен 

блок поръчка 5 

  

11010 Универсална операционна маса Saturu select3.02 

 TRUMPF, 

Германия 

Очно-

операц.зала поръчка 1 

  

11011 Операционна маса SU-02.0 Полша 

АГО-родил. 

сект., АГО-

гинекология поръчка 2 

  

11012 Хидравлична родилна операционна маса     

АГО-родил. 

сект. поръчка 2 

  

11013 Операционна маса     

АГО-

гинекология, 

УНГ-операц. 

зала поръчка 2 

  

11014 Операционна маса ASM   

УНГ-операц. 

зала, КВО поръчка 2 

  

11015 Операционна маса за очни операции 2075-1   

Очно-

операц.зала поръчка 1 

  
Обособена позиция №12 Ендоскопска апаратура - пълнота на офериране  60  5280,00 

12001 Гастроскоп    RMSVG 

Операционен 

блок поръчка 1 

  

12002 Лапароскопска система   Endo Camera 

Операционен 

блок поръчка 1 

  

12003 

Комплект лапароскопска и хистероскопска 

апаратура   WISAP Хирургия поръчка 1 

  
12004 Бронхоскоп  Ulrich Schiler    УНГ поръчка 1 

  
12005 Бронхоскоп       УНГ, ПФО  поръчка 2 

  

12006 Бронхоскоп  

Б-ВО-3 Ломбо 

тубс   ПФО  поръчка 1 

  
Обособена позиция №13 Ехографска апаратура - пълнота на офериране 60 5280,00 

13001 Ехограф, тип FUKUDA  мод. UF - 4000 Япония I В.О. поръчка 1 

  

13002 Ехограф 

MINDRAY,  мод. 

DP-6600   Инфекциозно поръчка   

  

13003 Ехограф 

CHISON - 600 M  

Е   

Образ.диагност

ика поръчка 1 

  

13004 

Ултра-звукова система/ехограф/,версия 1.1 

/допл.с-ма / 

MINDRAY,  мод. 

DC-6   

Образ.диагност

ика поръчка 1 

  

13005 

Ехографски апарат FUKUDA DENSHI  FF sonic, 

тип Class I UF - 4 100 UF - 4 100 A Япония Неонатология поръчка 1 

  
13006 Ехограф,  с  2 трансдюсера мод. А6   ПФО  поръчка 1 

  

13007 Ехограф , тип   3D 

VOLUSON  730  

PRO 

GE Medical 

System  

АГО-

гинекология поръчка 1 

  
13008 Ехограф, тип  Fukuda UF - 4100   Япония Хирургично поръчка 1 

  

13009 

Ултразвукова система / Ехограф /, тип 

Неонатален 

ACUSON  X 

30010133170 

SIEMENS 

Германия Детско поръчка 1 

  

13010 Ултразвукова система 2D ClearVue 650   

АГО-

гинекология поръчка 1 

  

13011 Ехограф FUKUDA DENSHI, тип  FF sonic  UF-4000 L1 Япония 

АГО-родил. 

сект. поръчка 1 
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13012 Ехограф 

My Lab 50Х Vision 

Esaote Италия Нервно поръчка 1 

  

13013 

Ехограф портативен /компл./, в гаранция до 

01.08.2021г.       Chison ECO6   Хемодшализа поръчка 1 

  

13014 Дигитална ехографска система  My Lab 50 Gold Италия 

Образ.диагност

ика поръчка 1 

  
13015 Доплер, със сонда BIDOP C4 MHz   Спешно поръчка 1 

  
Обособена позиция №14 Офталмологична апаратура - пълнота на офериране 24 1267,20 

14001 Шпалт лампа     Очно поръчка 3 

  
14002 Диаптомер     Очно поръчка 2 

  
14003 Офтазон     Очно поръчка 1 

  
14004 Офталмометър-рефрактометър     Очно поръчка 1 

  
14005 Офталмоскоп, ръчен     Очно поръчка 8 

  
14006 Пахиметър Alcon   Очно поръчка 1 

  
14007 Компютърен периметър     Очно поръчка 1 

  
14008 Авторефрактометър PLUSOPTIX A12C   Очно поръчка 2 

  

14009 Комбиниран апарат за ехография и пахиметрия     Очно поръчка 1 

  

14010 Операционен микроскоп,  мод. OPMI 1 FR   

Очно-

операц.зала поръчка 1 

  

14011 

Тонометър, тип Безконтактен, в гаранция до 

01.01.2021г. 

Huvitz / NON-

CONT RACK 

TONOMETER/   Очно поръчка 1 

  
Обособена позиция №15 Неонатологична апаратура - пълнота на офериране 72 3801,60 

15001 Система за интензивни грижи за новородено    

AIR-SHIELDS  

System  7821   Неонатология поръчка 1 

  

15002 Кувьоз, тип Транспортен 

ATOM  

TRANSCAPSULE 

V - 808    Япония Неонатология поръчка 1 

  

15003 

Кувьоз /инкубатор /, тип XP Amenity INFANT 

INCUBATOR 

Lullaby Incubator 

XP 

GEKlinik 

Sistemler 

Tic.A.S. 

Турция Неонатология поръчка 1 

  

15004 Кувьоз Vita, тип WEYER, THERMOCARE WY 2400 Германия 

Неонат.-

инт.сект. поръчка 2 

  

15005 Кувьоз 

Lullaby Incubatir 

XP 

GEKlinik 

Sistemler 

Tic.A.S. 

Турция 

Неонат.-

инт.сект. поръчка 1 

  
15006 Бебешки резусцитатор Neopuff   Неонатология поръчка 1 

  

15007 Лампа за фототерапия 

MEDIPREMA - 

BERCEAU 360 Франция 

Неонат.-

инт.сект. поръчка 1 

  
15008 LED лампа за фототерапия KML F-01   Неонатология поръчка 1 

  
Обособена позиция №16 Пневмо-фтизиатрична апаратура - пълнота на офериране 30 1000,00 

16001 Спирометър Спирококом Б 105   ПФО поръчка 1 

  

16002 Спирометър 

SPIROLAB  II  

MIR -  010   

III В.О.-

функ.диаг. поръчка 1 

  
16003 Спирометър, тип Джобен Spirodoc  Ver.3.2   Детско поръчка 1 

  
16004 Апарат за функционално изследване  Мастер Скоп   ПФО поръчка 1 

  

16005 Апарат за терапия на дихално нарушение 

 CPAP-D, Auto 

CPAP-D    ПФО поръчка 2 

  
16006 Апарат за терапия на обезитас  BRAP 25AD   ПФО поръчка 1 

  
16007 Скринингово устройство за дихат.     ПФО поръчка 2 

  

16008 Мобилен апарат за функционално изследване     ПФО поръчка 1 

  
Обособена позиция №17 Оториноларингологична апаратура - пълнота на офериране 48 1584,00 

17001 Тимпанометър / анализатор на средно ухо MI 34   УНГ поръчка 1 

  

17002 Електронистагмограф АТ 200 

COMSYSTE

M УНГ поръчка 1 

  
17003 Отоневрологичен стол NET 1420 Германия УНГ поръчка 1 

  

17004 Аудиометър 

SIBELSOUND 400 

АО 

SIBELS  S.A, 

Испания УНГ поръчка 1 

  

17005 Микроскоп операционен CARL ZAIS JENA 

Германия                                         

20178 

УНГ-операц. 

зала поръчка 1 

  
Обособена позиция №18 Инфузионни и аспирационни помпи - пълнота на офериране 

  

360 6500,00 
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18001 Инфузионна помпа ИП 2 / 50 

Импулс, 

България 

I ВО,III ВО-

инт.сектор, 

Детско-

инт.сектор, 

Невр.- 

инт.сектор, 

Неонатология, 

Спешно, 

Хирургия, 

Инфекциозно  поръчка 39 

  

18002 Инфузионна помпа, тип Волуметрична Volumat Agilia BG   

III В.О.-

инт.сектор, 

Детско-

инт.сектор поръчка 2 

  

18003 Инфузионна помпа  

PILOTE  A2  IS2 

Fresenius Vial   Fresenius 

III ВО, 

Неврологично, 

Неонатология, 

ОАИЛ, Спешно поръчка 9 

  

18004 Инфузионна помпа SEP 10 S Plus 

UAB 

VILTEСHME

DA Вилнюс, 

Литва Неонатология поръчка 3 

  
18005 Инфузионна помпа MS 2200   ОАИЛ поръчка 4 

  
18006 Инфузионна помпа SK 600   ОАИЛ поръчка 5 

  
18007 Инфузионна помпа Volumed      ОАИЛ поръчка 4 

  
18008 Инфузионна помпа SK 500I   ОАИЛ поръчка 6 

  
18009 Инфузионна помпа     ПФО поръчка 6 

  
18010 Инфузионна помпа BBraun   Спешно поръчка 1 

  

18011 Инфузионна помпа     SN - 50 C6 

SINO 

MEDICAL-

DEVICE, 

Англия Спешно поръчка 1 

  
18012 Инфузионна помпа MS 2200   Хирургично поръчка 1 

  

18013 Инфузионна помпа 

Perfusor Compact 

S,  Bbraun Неонатология поръчка 1 

  
18014 Спринцовка помпа     ОАИЛ поръчка 2 

  

18015 Перфузионна помпа     

Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  

18016 Перфузионна помпа                        

Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  

18017 Перфузор MS 2200   

III В.О.-

инт.сектор поръчка 1 

  
18018 Перфузор Секура BBraun Неврологично поръчка 3 

  

18019 Перфузор  Компакт  S   

Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  

18020 Перфузор SK 500I 

Mindrey 

Китай ОАИЛ поръчка 16 

  
18021 Перфузор   Fresenius Vial ОАИЛ поръчка 2 

  
18022 Аспирационна помпа     I В.О. поръчка 1 

  

18023 Аспирационна помпа     

Ортоп. и 

травмат. поръчка 1 

  

18024 Аспирационна помпа ATMOS   

УНГ-операц. 

зала поръчка 1 

  
18025 Аспириращо устройство, MEDAP  тип  Р 7050   Хирургично поръчка 1 

  

18026 Аспирационна помпа Текno TM 100   

Операционен 

блок поръчка 2 

  

18027 Аспиратор електрически OX - 2   

УНГ-операц. 

зала поръчка 1 

  

18028 

Инфуз. помпа /Едноканална спринцовка/, в 

гаранция до 01.09.2021г. мод. KL - 602   Невролог. 

L602190114B02

9 1 

  

18029 Инфузионна помпа, в гаранция до  01.08.2021г. 

мод. SEP - 10S 

PLUS   Детско AOP188974 2 

  

Обособена позиция №19 Монитори - пълнота на офериране 

 

360 6500,00 

19001 Пациентен монитор   

HEWLETT- 

PACKARD, 

ФРГ I В.О. поръчка 1 

  

19002 Пациентен монитор  М 8 В   

III В.О.-

инт.сектор поръчка 9 

  

19003 Монитор, тип Пациентен  

БИОТРОНИК 

Р110 България 

III В.О.-

инт.сектор, 

Спешно, ОАИЛ поръчка 3 

  

19004 

Монитор-ЕКГ   SIEMENS /акушерски/ тип 

SIRECUST  404-1 

мод. 45  288  444   

EH 438   

АГО-родил. 

сект. поръчка 1 

  

19005 Монитор, тип Акушерски 

BD 4000 XS-2,  

Huntleigh Huntleigh 

АГО-родил. 

сект. поръчка 1 
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19006 Монитор, тип Пациентен MEC - 1200   

АГО-родил. 

сект. поръчка 1 

  

19007 Монитор, тип Пациентен     

АГО-родил. 

сект. поръчка 1 

  

19008 Фетален монитор  FC-700 Корея 

АГО-

гинекология поръчка 1 

  

19009 Монитор пациентен, тип CG-1GS-21-02, мод 

.DATEX-Ohmeda 

CARDIOCAP II 

Hoyer 

BREMEN 

Германия 

АГО-

операционна поръчка 1 

  

19010 Монитор пациентен, тип F- LM1..02 Datex - Ohmeda   

Детско-

инт.сектор поръчка 1 

  
19011 Монитор , мод. Кontron     Неврологично поръчка 1 

  

19012 Монитор, пациентен, тип SIRECUST 1281, 

    87  92  111  

Е2501 SIEMENS Неврологично поръчка 1 

  
19013 Мултипараметричен пациентен монитор   CMS 8000   Неврологично поръчка 2 

  

19014 Пациентен монитор, тип CH-S-21-03 CARDIOCAR ІІ    

Datex , 

Германия  

Невр.- 

инт.сектор поръчка 3 

  

19015 Кардиомонитор RSM 784   

Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  

19016 Монитор пациентен     

Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  

19017 ЕКГ - монитор   М 301   

Невр.- 

инт.сектор поръчка 1 

  
19018 Монитор за кърмаче   България Неонатология поръчка 1 

  
19019 Монитор пациентен /за кърмаче/ bionet мод. BM3 Корея Неонатология поръчка 1 

  
19020 Монитор пациентен, тип Nellcor РМ - 7000 Германия Неонатология поръчка 2 

  

19021 Неонатален монитор ЕМА България 

Неонат.-

инт.сект. поръчка 1 

  
19022 Монитор Smart Vison Progetti ОАИЛ поръчка 2 

  
19024 Пациентен монитор Bene view T5 Myndray ОАИЛ поръчка 5 

  

19025 Пациентен монитор 

Mindray MEC-

1200   ОАИЛ поръчка 2 

  

19026 

С-ма от 10 пац.монитора с централна мониторна 

станция   

Myndray 

IMEC 10 ОАИЛ поръчка 1 

  
19027 Пулсоксиметър Ri- fox   Неврологично поръчка 2 

  
19028 Пулсоксиметър МР 111     Неонатология поръчка 1 

  

19029 Пулсов оксиметър   

Корея от 

"Nellcor 

Puritan 

Bennett"  

Неонат.-

инт.сект. поръчка 1 

  
19030 Пациентен монитор Биотроник   ПФО поръчка 3 

  
19031 Монитор Datascope   Спешно поръчка 2 

  
19041 Монитор Mindray   Спешно поръчка 1 

  

19042 Пулсоксиметър     

III В.О.-

инт.сектор поръчка 1 

  
19043 Пулсооксиметър     II В.О. поръчка 1 

  

19044 Пациентен монитор ЕМА М101 А България 

УНГ-операц. 

зала поръчка 1 

  

19045 Преносим монитор - Диаскоп DS 5213   

III В.О.-

инт.сектор поръчка 2 

  

19046 

Монитор  /комплект/, тип Пациентски, в 

гаранция до 01.08.2021 

мод. Classic -120 

Plus   Детско  поръчка 1 

  

19047 Пациентен монитор, в гаранция до 01.08.2021г. 

мод. Contec CMS 

8000       Невролог. поръчка 1 

  

19048 

Монитор, тип Пациентски, в гаранция до 

01.01.2021г. мод. EDAN 1M70   Спешно  поръчка 1 

  
Обособена позиция №20 Физиотерапевтична апаратура - пълнота на офериране 

   

240 4276,80 

20001 Апарат  

Стил 

  ОФРМ поръчка 2 

  
20002 Апарат ултразвуков TuR US6    Германия ОФРМ поръчка 3 

  
20003 Д`арсонвал Искра-1 СССР ОФРМ поръчка 1 

  
20004 Йонофоратор N-5T    България ОФРМ поръчка 1 

  
20005 Апарат за микровълн.терапия  Луч-2   СССР ОФРМ поръчка 1 

  
20006 Апарат за ултракъси вълни     ОФРМ поръчка 1 

  
20007 Магнит  Н 80   България ОФРМ поръчка 3 

  
20008 Галваностат     ОФРМ поръчка 5 

  
20009 Интервак     България ОФРМ поръчка 1 

  
20010 Апарат за микровъл. терапия Луч-58-1    СССР ОФРМ поръчка 1 

  
20011 Електростимулатор  BC-12-1 Германия ОФРМ поръчка 1 

  
20012 Инхалатор, тип Ултразвуков айрозолов TUR  USI-50    Германия ОФРМ поръчка 1 

  



 

Стр. 19 от 75 

20013 Стимулатор Стимул 1    България ОФРМ поръчка 3 

  
20014 Апарат за ВВ терапия, тип Стимулатор ИНС    Германия ОФРМ поръчка 1 

  
20015 Бипулсатор     ОФРМ поръчка 1 

  

20016 Апарат за нискочестотна терапия, тип BIOREM BRT-8 Италия ОФРМ поръчка 1 

  
20017 Инхалатор, тип 038 Компресорен  PARI  Junior BOY Германия ОФРМ поръчка 2 

  
20018 Инхалатор, тип Ултразвуков ПРОФИ - СОНИК Югославия ОФРМ поръчка 1 

  
20019 Система за  UV терапия, тип UV-Senzor VARIOCONTROL Германия ОФРМ поръчка 1 

  
20020 Ултразвукова лампа, тип WALDMAN UV  801 BL   ОФРМ поръчка 1 

  
20021 Апарат за магнитотерапия Магнит - 89 М   ОФРМ поръчка 1 

  
20022 Апарат за Диадинамични токове DYADIN  2   ОФРМ поръчка 2 

  

20023 Апарат за Лимфен дренаж, тип ITO  MEDOMER 

DM-5000-A7048-

N1-C001   ОФРМ поръчка 1 

  

20024 Апарат за лазер терапия, тип BTL - 5000 Siries BTL - 5110 Laser   ОФРМ поръчка 1 

  

20025 Апарат за магнитотерапия  МАС 1218 

MAGNETOMED  

8400   ОФРМ поръчка 1 

  
20026 Апарат за микровълнова терапия     ОФРМ поръчка 1 

  

20027 

Апапрат за пасивно раздвижване на колянна и 

тазобедрена става XY-CPM-IIB   ОФРМ поръчка 1 

  

20028 

Апарат за пасивно раздвижване на раменна и 

лакътна става XY-CPM-IID   ОФРМ поръчка 1 

  

20029 Апарат за високочестотна терапия /УВЧ/, тип В 

92/EMS 265/ 

Megapulse Senator 

265   ОФРМ поръчка 1 

  

20030 

Инхалатор компресорен, в гаранция до 

01.08.2021г.  мод.PulmoAide   Детско, СПО поръчка 2 

  

20031 Инхалатор, тип RESPIRONICS 

Ino Spire Elegance 

(EU Plug)   Детско поръчка 2 

  
20032 Инхалатор, тип Портативен     ПФО поръчка 5 

  
Обособена позиция №21 Стоматологична апаратура - пълнота на офериране 

  

72 1452,00 

21001 Фото лампа,  мод. Monitex   Стоматолог. к-т поръчка 1 

  

21002 

Комплект стоматологичен стол и 

стоматологична машина 

RHA, anvita 

DENTAL UNIT   Стоматолог. к-т поръчка 1 

  

Обособена позиция №22 Лабораторна апаратура ІІ -  офериране по номенклатури /ред за ред/ 

   

31857,41 

22001 

Апарат за автоматично оцветяване на 

туберкулозата   центрофуга  AeroSpay 

TB Slide 

Stainer 

Микробиология 

за ТБ поръчка 1 24 

 

22002 Лабораторен вортекс Vortex V-1 plus   

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 24 

 

22003 PH - метър 

MP 521 Lab 

pH/Cond Meter 

SANSIN, 

Китай МБГ поръчка 1 12 

 

22004 Захранване на хоризонтална електрофореза Consort EV 231 Белгия МБГ поръчка 1 3 

 
22005 Документираща система за агарозен гел ETX-F20.M Франция МБГ поръчка 1 12 

 

22006 Ламинарен кабинет MN 120 

NUVE  

SANAYI 

MALZEMEL

ERI IMALAT 

VE TICARET  

A.S. МБГ поръчка 1 12 

 

22007 Ламинарен кабинет KS 12 Thermo Hera safe   

Микробиология 

за ТБ поръчка 1 12 

 

22008 Три сел / Tray Cell / тип 105.800 

Hellma 

GmbH&Co 

KG МБГ поръчка 1 12 

 

22009 Креостат Leica  Leica   

Клинич. 

патология поръчка 1 48 

 

22010 Микротом, мод. LEICA  KM 2235 

мод. LEICA  KM 

2235   

Клинич. 

патология поръчка 1 24 

 

22011 

Автоматичен имунологичен анализатор, тип 

Version : M01K95E mini-VIDAS 

Biomerieux, 

Франция 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 72 

 

22012 Анализатор 

NykoCard 

READER  II 

Axis Shield, 

Норвегия 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 72 

 

22013 Анализатор, тип Електролитен 

EasyElektroLyte 

Na/K/Cl 

Medica 

Corporation, 

САЩ 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 24 
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22014 Коагулометър SYSMEX  CA 600 SYSMEX 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 24 

 

22015 Автоматичен анализатор, тип Биохимичен RA 1000 

Техникон, 

Ирландия 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 24 

 

22016 Апарат за определяне на глюкоза и лактат Diasys Diasys 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 24 

 

22017 Хематологичен анализатор ХS-800i SYSMEX 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 24 

 

22018 PCR апарат в реално време StepOne 

Applied 

Biosystems, 

Сингапур МБГ поръчка 1 24 

 

22019 PCR апарат  

2720 Thermal 

Cycler 

Applied 

Biosystems, 

Сингапур МБГ поръчка 1 24 

 

22020 Наноспектрофотометър 6135 

Eppendorf 

AG, ФРГ МБГ поръчка 1 24 

 
 Обособена позиция №23 Друга лабораторна  апаратура  -  офериране по номенклатури /ред за ред/ 

          18627,84 

23001 Микроскоп     КВО поръчка 1 3 

 
23002 Микроскоп CARL  ZEISS   КВО поръчка 1 3 

 

23003 Микроскоп     

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 3 

 

23004 Микроскоп бинокулярен, тип Carl  Zeis 

Prismo Star 415 

500-0001   

Клинич. 

лаборат. поръчка 2 3 

 

23004 Микроскоп     

Операционен 

блок поръчка 1 3 

 

23005 Бикулярен микроскоп     

Серолог.лабора

т. поръчка 1 3 

 
23006 Микроскоп     II В.О. поръчка 1 3 

 

23007 Микроскоп Leica DME  DME САЩ 

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 3 

 

23008 Микроскоп, тип NIKON  

ECLIPSE  E 200 

T1AL   

Клинич. 

патология поръчка 1 3 

 

23009 Микроскоп, тип CARL ZEISS LABOVAL  4 ГДР 

Съдебна 

медицина поръчка 1 3 

 

23010 Микроскоп     

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 3 

 

23011 Микроскоп     

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 3 

 

23012 Центрофуга  Т- 52   

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 5 

 

23013 Центрофуга, тип Лабораторна, elektro mag  М 815 Р   

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 5 

 

23014 Електр. Центрофуга, 6 гнезда Cen com    

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 5 

 

23015 Центрофуга антиаерозолна охлаждаща, Hettich Rotina 420 R   

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 24 

 

23016 Центрофуга, тип Лабораторна  MPW - 223e 

MPW Med. 

Instrument 

Полша 

Серолог.лабора

т. поръчка 1 5 

 

23017 Центрофуга Т-30   

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 5 

 

23018 Центрофуга, тип ID-Centrifuge  6S 

DiaMed-ID Micro 

Typing Sistem   

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 24 

 

23019 Центрофуга, тип Лабораторна, elekro mag  М 815 Р   

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 12 

 

23020 Центрофуга, тип BECTION DICKINSON Micro 2000   

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 12 

 

23021 Лабораторна центрофуга  

HERAEUS 

Megafuge 11 

Thermo 

Electon 

Industries  

SAS 

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 12 

 

23022 Хладилна настолна центрофуга 

Thermo Micro CL 

17 R 

Thermo 

Electron LED 

GmbH МБГ поръчка 1 24 

 

23023 Хладилна центрофуга 

Thermo Micro CL 

21 

Thermo 

Electron LED 

GmbH МБГ поръчка 1 24 

 

23024 Центрофуга неохлаждаща 

Thermo Micro CL 

17 

Thermo 

Electron LED 

GmbH МБГ поръчка 1 12 

 

23025 Въртяща се надолу микроцентрофуга 5452 

Eppendorf 

AG, ФРГ МБГ поръчка 3 12 

 

23026 Термостат     

Клинич. 

Патология, 

съдебна мед., 

паразитологичн

а , 

микробиологич поръчка 4 5 
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на 

23027 Миксер, VORTEX MIXER №1316096 VM - 300 

Gemmy 

Industrial 

Corp. , Тайван МБГ поръчка 4 5 

 

23028 Клатачка S 20 

Paul 

Marienfeld 

GmbH&Co.K

G МБГ поръчка 3 5 

 

23029 Инкубатор,  70 С 

Thermo 

Electron LED 

GmbH МБГ поръчка 2 5 

 

23030 Инкубатор, тип Динамичен     

Трансф.хематол

ог. поръчка 2 5 

 

23031 

Минихоризонтална система за електрофореза в 

агарозен гел   Белгия МБГ поръчка 3 5 

 
23032 Спектрофотометър Elisa   Паразитология поръчка 1 12 

 
23033 Миещ апарат Elisa   Паразитология поръчка 1 48 

 

23034 Миялна машина за лабораторна стъклария GW 4060 

Smeg 

INSTRUMEN

TS МБГ поръчка 1 48 

 
23035 Сушилня лабораторна  IP 20   II В.О. поръчка 2 48 

 
23036 Воден дестилатор, електр.  ИМ 10   Аптека поръчка 1 48 

 

23037 Дестилатор     

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 48 

 

23038 Водна баня / размесваща / ST 30 

NUVE  

SANAYI 

MALZEMEL

ERI IMALAT 

VE TICARET  

A.S. МБГ поръчка 1 5 

 

23039 

Термоблок с нагряване, охлаждане и 

разклащане 

Thermomixer 

comfort 

Eppendorf 

AG, ФРГ МБГ поръчка 1 5 

 

23040 Машина за люспест лед GB 902 W-Q 

BREMA, 

Италия МБГ поръчка 1 5 

 
23041 Фризер, тип Лабораторен DW-86 L 388 Haier МБГ поръчка 1 5 

 

23042 Пипетор за автоматично аспериране на пипети  Accurpette VWR 

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 5 

 

23043 

Лабораторен шейкър с ли-нейно движение 

WiseShake,   SHR-2D 

Wisd-

Германия 

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 5 

 

23044 Ламинарен бокс Thermo,   тип KS 12, Class II HERAsafe Германия 

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 12 

 

23045 Агрегат  АХФ      

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 5 

 

23046 Кръвен миксер BAGMATIC  SL 

LMB 

Technology 

GmBH, ФРГ 

Трансф.хематол

ог. поръчка 2 10 

 

23047 Портативен силър, Батерия CR4 CR6-PS 

Abelko , 

LJUNGBERG

&KOGEL AB 

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 5 

 

23048 Стационарен силър  CR 4 

Abelko , 

LJUNGBERG

&KOGEL AB 

Трансф.хематол

ог. поръчка 1 24 

 

23049 Микротом замразяващ М3-1 У 4.2 СССР 

Съдебна 

медицина поръчка 1 48 

 

23050 Микротом парафинов     

Съдебна 

медицина поръчка 1 48 

 

23051 Микротом     

Съдебна 

медицина поръчка 1 24 

 

23052 Спектрален калориметър Спекол 11   

Клинич. 

лаборат. поръчка 3 12 

 

23053 

Компютърно управляема станция за филтрация 

и дейонизация на водопроводна вода с обратна 

осмоза /дейонизатор/   

ЕТ 

"Аджаров" 

България 

Клинич. 

лаборат. поръчка 1 12 

 

Обособена позиция №24 Друга стерилизационна апаратура - пълнота на офериране 

 

96 2534,40 

24001 Сушилна за чинии-стерилизатор УСП-74 България 

Стационарните 

звена в 

лечебното 

заведение поръчка 14 

  

24002 Стерилизатор сух ССЕЕ - 40 България 

 Аптека, 

Трансф.хематол

ог. поръчка 2 
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24003 Стерилизатор, сух ЕТНА   Паразитология поръчка 1 

  
24004 Стерилизатор,  60 л. Panacea  2430  Италия Неонатология поръчка 4 

  

24006 Стерилизатор, тип сух  ED-240 

BINDER, 

ФРГ 

Микроб. за 

туберк. поръчка 1 

  

24007 Автоклав ВК 75   

Микроб. за 

туберк., 

Паразитология, 

ЦС,  поръчка 6 

  

24008 Автоклав, тип MELAG Euroklav 23VS+   

Очно-

операц.зала поръчка 1 

  
24009 Автоклав, малък 22 В/А   МБГ поръчка 1 

  

Обособена позиция №26 Апаратура с производител Drager- пълнота на офериране 

  

120 4593,60 

25001 Негативоскоп     

звената в 

лечебното 

заведени поръчка 13 

  

25002 Негативоскоп двоен     

звената в 

лечебното 

заведени поръчка 6 

  

25003 Проявителна машина  OPTIMAX   

Образ.диагност

ика поръчка 1 

  

25004 Проявителна машина, тип KODAK 

MEDICAL X -

RAY PROCESSOR   

Образ.диагност

ика поръчка 1 

  

Обособена позиция №26 Апаратура с производител Drager- пълнота на офериране 

   

30000,00 

26001 

Респиратор Drager, тип  Неонатален REF 84 

09200-42, с овлажнител и компресор Baby log 8 000 plus Германия 

Неонат.-

инт.сект. абонамент 1 

 

  

26002 Кувьоз, тип DRAGER CALEO REF  2M 50 555-12 Германия 

Неонат.-

инт.сект. абонамент 1 

 

  

26003 Лампа синя светлина /за  фототерапия/ 

Photo-Terapy 4000 

DRAGER Германия Неонатология абонамент 1 

 

  

26004 Инкубатор за интензивни грижи за новородени Drager ISOLETTE Германия Неонатология абонамент 2 

 

  

26005 

Транспортен инкубатор с интензивен 

респиратор с монитор за интензивна терапия за 

новородени деца 

Drager 

TI500GLOBE-

TROTTERIC Германия Неонатология абонамент 

1 

1 

 

  

26006 

Респиратор универсален,  абонамент от 

01.01.2021г. 

мод.  Drager Evita 

Infinity  V500 

ASLM - 0428 Германия ОАИЛ абонамент 

 

  

26007 

Респиратор, тип Спешен транспортен, 

абонамент от  01.01.2021г. 

Drager OxyLog  

VE300 ASLL - 

0030 Германия ОАИЛ абонамент 1 

 

  

26008 

Монитор за основни жшзнени функции с 

пулсоксиметър Draeger Vista 120 Германия 

Неонат.-

инт.сект. абонамент 1 

 

  

Обособена позиция №27 Апаратура с производител OLIMPUS и HITACHI - ALOKA  - пълнота на офериране 

  

50000,00 

27001 

Дигитална диагностична ултразвукова система 

/ехокардиограф/, тип ALOKA  SSD - 4000 Plus 

SSD 4000  

ProSound PHD 

Plus Япония 

III В.О.-

функ.диаг. абонамент 1 

 

  

27002 Ехограф, тип ALOKA ALPHA 7 ALOKA ALPHA 7 Япония I В.О. абонамент 1 

 

  

27003 

Комплект видеосистема за колоно и 

гастроскопия Олимпус Германия І ВО абонамент 1 

 

  

27004 

Дигитална  ендоскопска видеосистема за 

автофлурисцентни изследвания на белия дроб Олимпус Германия ПФО абонамент 1 

 

  

27005 

Апарат за артроскопии, абонамент от  

01.02.2021г. Олимпус Германия 

Операционен 

блок абонамент 1 

 

  

27006 

Високо честотен генератор със система за 

легиране на кръвоносни съдове съдове и 

видеосистеренероскоп, абонамент от 

01.02.2021г. Олимпус Германия 

Операционен 

блок абонамент 1 

 

  

 

 

2.3. Срокове за изпълнение на поръчката 

 

Срок за реакция при необходимост. 

 Срокът за реакция при необходимост е времето за явяване на сервизен специалист на 

изпълнителя при авария/повреда в структурното звено/отделение на лечебното заведение. 

Срокът започва да тече от момента, в който изпълнителят е получил заявката за възникнала 

повреда.  Максимално допустимият срок за реакция при необходимост е до 24 (двадесет и 
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четири) часа, участници предложили срок за реакция по дълъг от максимално допустимия ще 

бъдат отстранени от участие в процедурата. 

При условие, че е деклариран срок за реакция по-малък от времето на придвижване на 

техниците на изпълнителя до МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски― АД гр.Кърджали, при спазване 

правилата за движение, изпълнителят следва да докаже възможността за навременна реакция 

с представяне на документи, удостоверяващи наличие на собственна или наета сервизна 

база/подизпълнител/ на територията на гр.Кърджали или околностите.  

Изпълнителят е длъжен да се отзовава при всяка една подадена заявка. 

При 3 (три) неявявания в срок след подадена заявка за ремонт, договорът се 

прекратява без предизвестие от възложителя. 

 

Срок за отстраняване на повредата. 

Максимално допустимият срок за отстраняване на повредата е до 24 (двадесет и 

четири)  часа след нейното констатиране, когато не се налага доставка на резервни части. 

При доставка на резервни части, срокът се удължава с толкова дни, с колкото е срока на 

доставка за съответната част. 

При абонаментно обслужвана апаратура, в случаите когато изпълнителя не може да 

отстрани повредата в договорения срок възложителят не дължи абонаментно възнаграждение 

за съответната апаратура за периода, в който тя не е била работеща. За констатацията на тези 

обстоятелства двете страни  подписват протокол. 

Участници предложили срок за отстраняване на повредата по-дълъг от максимално 

допустимия ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

 

Гаранционен срок за извършен ремонт и/или профилактика. 

 Минималният гаранционен срок за извършен ремонт и/или профилактика след 

абонаментно или сервизно обслужване не може да бъде по-кратък от 6 (шест) месеца, 

считано от датата на пускане в експлоатация на от ремонтираната медицинската техника/ 

апаратура след ремонта. 

Участници предложили срок за извършен ремонт и/или профилактика по-къс от 

минимално допустимия ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

  

 Гаранционния срок на вложените резервни части. 

Гаранционният срок на  вложените резервни части е гаранционният срок даден от 

производителя на съответната част. 

 

2.4. Други изисквания 

2.4.1.Сервизното обслужване на медицинската апаратура по обособени позиции с № 

№1, 3, 8, 10, 26 и 27 следва да се извършва от оторизирана от производителя на апаратурата 

организация/ изпълнител.  

 За удостоверяване на това обстоятелство, при подаване на офертата, участникът 

следва да представи документ за оторизация/ възлагателно писмо, по негова преценка, от 

който се установява по безспорен начин съответното обстоятелство, подлежащо на 

доказване. 

 Възложителят допуска представянето на горепосочените документи и преди 

сключване на договор. В този случай при подаване на офертата се представя декларация в 

свободен текст, в която участникът следва да посочи, че ако бъде избран за изпълнител на 

договор, преди неговото сключване ще представи на възложителя нужния документ/и. 

 Мотиви за изискване на документ/и по т. 2.4.1: 

 Определянето на конкретни изисквания относно участието в дадена процедура за 

обществена поръчка е в рамките на оперативната самостоятелност на възложителя. 

Възложителят е преценил, че групираната апаратура по гореспоменатите позиции е от 

водещо значение за нормалното функциониране на лечебното заведение.  
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 С оглед осигуряване на разумна увереност относно способността на всеки участник да 

изпълни точно конкретната поръчка, в случай че бъде избран за изпълнител и съгласно 

разпоредбата на чл. 39, ал. 3, буква „ж― ППЗОП, възложителят изисква описаните в т. 2.4 

документи. Поставеното от възложителя условие за участие е съобразено с предмета и 

сложността на конкретната поръчка по обособените позиции. 

 Възложителят взима предвид хипотезата, че е възможно възлагането на обособена 

позиция на участник, който не разполага с необходимия потенциал - технически лица, 

притежаващи необходимите знания и опит за извършване на услугата. В този случай, 

съгласно разпоредбите на ЗОП, възложителят е длъжен да проведе отново процедура за 

избор на изпълнител. За времето до определяне на нов изпълнител на поръчката липсата на 

сключен договор за сервизиране на медицинската апаратура би нарушила нормалната 

дейност на лечебното заведение. Като допълнително условие за изискването на оторизиран 

сервиз се явяват и следните обстоятелства: 

 за обособена позиция №10 Лабораторна апаратура І изискването на 

медицински стандарт „Клинична лаборатория―, утвърден с Наредба №1 от 

31.01.2014г. на МЗ /обн. ДВ бр.13/2014г./; 

 за обособени позиции №8 Хемодиализна апаратура, №3 Стерилизационна 

апаратура, Обособена позиция №26 Апаратура с производител Drager, 

Обособена позиция №27 Апаратура с производител OLIMPUS и HITACHI – 

ALOKA производителят на апаратурата е един и същ; 

 

2.4.2. Сервизното обслужване на медицинската апаратура ще се извършва в работното 

време на възложителя или след предварително съгласуване и в извънработно време. 

2.4.3. Проблем по медицинската апаратура ще се счита за отстранен при постигане на 

указаните от производителя на апаратурата параметри. 

 

ІІІ. ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Съгласно чл. 101, ал. 8-11 от ЗОП, всеки участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка има право да представи само една оферта. Лице, което участва в 

обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 

самостоятелно оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. Свързани лица не могат да бъдат 

самостоятелни участници в една и съща процедура. 

В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. 

 

3.1.Лично състояние на участниците 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите 

за подбор чрез представяне на ЕЕДОП. В него се предоставя съответната информация 

изисквана от Възложителя, и се посочват националните бази данни или публични регистри, в 

които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или компетентни органи, 

които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация. 

  

3.1.1. На основание чл. 54 ЗОП, възложителят отстранява от участие в процедурата за 

възлагане на обществената поръчка участник, когато: 

1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 

172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 - 353е от Наказателния кодекс; 
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2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 

държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или 

участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. Точка 3 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ 

оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва 

декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на 

критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 

228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за 

трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с 

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 

кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в 

който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. 

В случаите, когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на 

негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице. 

   

 За удостоверяване на липсата на основания за отстраняване по 3.1.1. точка 1 

участниците следва да попълнят еЕЕДОП както следва: 

 В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди 

за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация – по чл.321 и 321а от НК;  

2. Корупция – по чл.301 – 307 от НК; 

3. Измама – по чл.209 – 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности – по чл.108а, ал.1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл.253, 253а, или 253б от 

НК и по чл.108а, ал.2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора – по чл.192а или 159а – 159г от НК 

 

В част ІІІ, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно присъди за 

престъпления по чл.194 – 208, чл.213 – 217, чл.219 – 252 и чл.254а – 260 от НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените по 

3.1.1. точка 1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 
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 Информация относно липсата или наличието на на обстоятелства по 3.1.1. точка 3 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП. 

 Информация относно липсата или наличието на на обстоятелства по 3.1.1. точка 4 – 7 

се попълва в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на на обстоятелства по 3.1.1. точка 1 за 

престъпления по чл.172 и чл.352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В, поле 1 от 

еЕЕДОП. При отговор „Да― участникът посочва: 

 Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

 Срока на наложеното наказание. 

Когато изискванията по 3.1.1. точка 1 и 7 се отнасят за повече от едно лице, всички 

лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните 

данни или при различие в обстоятелствата свързани с личното състояние, информацията 

относно изискванията по 3.1.1. точка 1 и 7 се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или 

за някои от лицата. Когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериййте за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

 При поискване от страна на Възложителя участниците са длъжни да представят 

информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват дейността 

си, както и списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП, независимо 

от наименованието на органите, в които участват, или длъжностите, които заема. 

 

3.1.2. Други основания за отстраняване от участие 

Съгласно чл. 107 ЗОП освен на основанията по чл. 54 от ЗОП възложителят 

отстранява от процедурата: 

1. Кандидат или участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или 

не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

2. Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10; 

3. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято 

оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 

4. Кандидати или участници, които са свързани лица; 

5. Кандидат или участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят 

на условията за представяне, включително за форма, начин, срок и валидност; 

 6. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не удължи   

срока на валидност на офертата си; 

 7. Лице, което е нарушило забрана по чл. 101, ал. 9 или 10; 

 
   

3.1.3.Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство 

1. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните 

от тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл. 

4 от закона; За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III, 

Раздел „Г― от еЕЕДОП. 
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 2. Възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица. За 

удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни част III, Раздел „Г― от 

еЕЕДОП. 

 3. Възложителят остранява от процедурата участници, които подлежат на 

отстраняване на осн. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемана на 

незаконно придобитото имущество. За удостоверяване на това обстоятелство участникът 

следва да попълни част III, Раздел „Г― от еЕЕДОП. 

 Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде извършено 

идентифициране и проверка на идентификацията на клиента, чрез регламентираните в 

Закона за мерките срещу изпирането на пари и Правилника за неговото прилагане 

(ППЗМИП) способи, включително, когато клиентът е юридическо лице - на физическите 

лица, които са негови действителни собственици, по смисъла на ППЗМИП, както и ако не 

бъде предоставена, при поискване от възложителя в хода на процедурата, информация и/или 

документи при прилагане на мерките за превенция на използването на финансовата система 

за целите на изпирането на пари, съгласно Закона за мерките срещу изпиране на пари.  

В случай че изброените в настоящата точка национални основания за отстраняване не 

са налице по отношение на даден участник, в част III, раздел „Г― на ЕЕДОП се посочва 

отговор „НЕ“. 

В случай, че е налице основание за отстраняване от изброените по-горе, съответният 

участник посочва отговор „ДА“ и попълва информацията за приложимото специфично 

основание за изключване и предприетите мерки.  

 

3.1.4. Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 и посочените 

в настоящата документация основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП. 

3.1.5. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в 

настоящата документация основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, и преди подаването на офертата 

той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в 

ЕЕДОП. 

3.1.6. Участникът има право да представи като доказателства документите, описани в 

чл. 45, ал. 2 от ППЗОП за предприетите мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може 

да докаже, че: 

a) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените 

лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;  

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.  

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда. 
 

3.2.Критерии за подбор на участниците 

3.2.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Доказване. 

 1. На основание чл. 60, ал. 2 ЗОП във връзка с чл. 56 и сл. от Закон за безопасно 

използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ), възложителят поставя изискване лицата, подаващи 

оферта за обособена позиция №2 да притежават валидна лицензия за извършване на 

дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадена от Агенция за ядрено регулиране 

или друг еквивалентен документ, доказващ правото на участника да извършва 

горепосочените дейности на територията на Република България. Информацията се посочва 

в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел А: Годност, т. 2. 
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 Участникът следва да посочи органа, издал документа, обхват, дата на издаване, срок 

на валидност и националните бази данни, в които се съдържа декларираното обстоятелство, 

или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. 

 2. Участникът следва да посочи регистрацията си в търговски регистър на държавата, 

в която е установен в ЕЕДОП, Част IV, Критерии за подбор, А: Годност,  т. 1*. 

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е 

„Търговски регистър“.   

 Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и 

ал. 6 ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. 1 и т.2, освен в 

случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на 

ЕЕДОП. 

 

3.2.2.Икономическо и финансово състояние. Доказване. 

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

 

  3.2.3. Технически и професионални способности. Доказване. 

На основание чл. 63, ал. 1, т. 5 ЗОП възложителят поставя изискване участникът да 

разполага с персонал с определена професионална компетентност за изпълнението на 

поръчката.  

Съгласно чл. 64 от  ЗБИЯЕ дейностите с източници на йонизиращи лъчения могат да 

се извършват само от професионално квалифициран персонал с удостоверение за 

правоспособност. 

 3.1. Минималното изискване, поставено от възложителя по отношение на участник, 

подаващ оферта за обособена позиция №2, е участникът да разполага с поне едно техническо 

лице, притежаващо валидно за срока на действие на договора удостоверение за извършване 

на дейности с източници на йонизиращи лъчения, издадено от компетентен орган. 

3.2. Минималното изискване, поставено от възложителя, е участникът да разполага 

поне с едно лице – техник медицинска апаратура или лице, притежаващо професионална 

компетентност, относима към предмета на поръчката по всяка оферирана обособена позиция. 

Сервизните специалисти следва да са преминали обучения или квалификация за извършване 

на ремонт на медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на сходна с 

апаратите от съответната обособена позиция. 

 За доказване на минималните изисквания се представя списък на лицата с посочване 

на три имена и образование (специалност, професионална квалификация, удостоверение/ 

сертификат или друг вид документ, дата на издаване/ срок на валидност и др.). 

 Информацията се посочва в ЕЕДОП, Част IV: Критерии за подбор, Раздел В: 

Технически и професионални способности, т. 6, буква „а“. В случай че някой от 

посочените документи е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в 

същото поле може да попълне и данни за съответния интернет адрес. 

 Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и 

ал. 6 ЗОП, като представят копия на документи по т. 3.2 освен в случаите, когато 

информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП.  

 

3.3.Изисквания към участници обединения 

В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на съответна 

регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 

поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в 

договора за създаване на обединението. 
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Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под 

която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

3.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

3.3.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;  

3.3.3. уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на настоящата 

обществена поръчка. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, 

за възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, 

участникът следва да представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено, след уведомяването му 

за извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката. 

 

3.4. Използване капацитета на трети лица и на подизпълнители 

3.4.1. На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП кандидатите или участниците могат за 

конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние, техническите и професионалните способности -  това обстоятелство се посочва в 

Част ІІ, Раздел В от еЕЕДОП. Съгласно чл. 65, ал 4 от ЗОП третите лица трябва да отговарят 

на посочените критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет, както и за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен еЕЕДОП за 

третото лице (чл 67, ал. 2 от ЗОП). В случай че участникът ще използва капацитета на трети 

лица, той трябва да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения; 

 

3.4.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП участникът може да използва 

подизпълнител/и, като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, 

който ще му/им възложи – съответната информация се попълва в Част ІV, Раздел В, т.10 от 

еЕЕДОП. В този случай той трябва да представи доказателство за поетите от 

подзипълнителя/ите задължения. Съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗОП подизпълнителите трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен еЕЕДОП за 

подизпълнителя/ите (чл 67, ал. 2 от ЗОП). Независимо от възможността за използване на 

подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 

изпълнителя. 
 

ІV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 Възложителят не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 
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Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и 

поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена. 

 

Указания за определяне на оценката 

 За обособени позиции с № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 26 и 27  

Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция, 

без вкл.ДДС. Не се оценяват предложенията на участници или кандидати, които не са 

оферирали  всички номенклатури (редове) на обособените позици. 

 

 За обособени позиции с №1 и 10  
 Оценката е индивидуална за всяка номенклатура (ред) на обособената позиция. 

 
 За обособени позиции с № 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25 

Оценката е комплексна, оценява се по обща стойност на цялата обособена позиция без 

вкл.ДДС. Не се оценяват предложенията на участници или кандидати, които не са оферирали  

всички номенклатури (редове) на обособените позици. 

Общата цена за съответната ОП се определя от единичната цена за работа в лв/ч 

(часова ставка), оферирана от участника, умножена по броя на часовете, заложен в 

техническата спецификация към документацията за участие в процедурата за съответната 

обособена позиция. Броя на заложените часове в спецификацията е прогнозен и е в 

зависимост от потребностите на възложителя по време на действие на договора.  

 

 За обособени позиции с №22, 23 
Оценката е индивидуална за всяка номенклатура (ред) на обособената позиция. 

Общата цена за съответната номенклатура/ред в ОП се определя от единичната цена 

за работа в лв/ч (часова ставка), оферирана от участника, умножена по броя на часовете, 

заложен в техническата спецификация към документацията за участие в процедурата за 

всяка номенклатура/ред в обособената позиция.  

Броя на заложените часове в спецификацията е прогнозен и е в зависимост от 

потребностите на възложителя по време на действие на договора. 
 Комисията класира участниците въз основа на получените оценки по критерия най-

ниска цена. 
 На първо място се класира офертата на участника, предложил най-ниска цена.  

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с 

цена, която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която 

се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. 
 
 

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 След влизане на решението за определяне на изпълнител, Възложителят отправя 

покана до участника, определен за изпълнител, за уговаряне на датата за сключване на 

договора. 

 5.1. Преди сключване на договора, Възложителя изисква от участника, определен за 

изпълнител да: 

 5.1.1 изпълни задължението си по чл.112, ал.1 от ЗОП като представи актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор, както следва: 

  а) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП  - свидетелство/а за съдимост; 

 б) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 - удостоверение от общината по 

седалището на участника; 

 Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
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 5.1.2. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

Гаранцията за изпълнение следва да е в размер на 3 (три) % от стойността на 

договора за обществена поръчка без вкл. ДДС.  

Съгласно чл. 111, ал. 5  от ЗОП гаранциите се предоставят в една от следните форми: 

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. 

Гаранцията по т. „а― или т.―б― може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице - гарант.  

 Оределеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение.  

 Когато изпълнителят избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, тогава 

това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок на валидност срока 

на действие на договора, плюс 90 (деведесет) дни. 

Когато кандидатът или участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков 

път, това следва да стане по следната сметка: 

 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски― АД 

Банка: ‖ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК‖ АД –  КЛОН КЪРДЖАЛИ  

Банков код (BIC): IABGBGSF 

Банкова сметка (IBAN): BG 09IABG74971000243300 

 

При представяне на гаранция в платежното нареждане, в банковата гаранция или в 

застрахователната полица изрично се посочва договорът, за който се представя гаранцията. 

 Определеният за изпълнител участник може да предостави гаранция за 

обезпечаване изпълнението на договора и под формата на застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, като предаде на възложителя 

оригинален екземпляр на застрахователна полица. Възложителят следва да бъде посочен 

като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката не може да бъде използвана 

за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг договор. Срокът на застраховката 

следва да включва целия срок на действие на договора плюс 90 (деведесет) дни. 

Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение се 

посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка. 

 5.2. Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т.5.1. „а― – „г―, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната 

държава не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава.  

 5.3. Възложителят не сключва договор, когато участникът класиран на първо място:  

  5.3.1. откаже да сключи договор; 

  5.3.2. не изпълни някое от условията по т.5.1., или 

  5.3.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 5.4. В случаите по т.5.3. Възложителят прекратява процедурата или изменя влязлото в 

сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение определя 

втория класиран участник, ако има такъв за изпълнител. 

 5.5. Договорът трябва да съответства на проекта на договор приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. 

5.6. Изменение на договор 

Договорът трябва да съответства на проекта на договор приложен в документацията, 

допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които последният е 

определен за изпълнител на поръчката. 
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 5.6.1. Възложителят може да заяви абонаментно и/или сервизно обслужване от една 

или повече номенклатурни единици и/или обособени позиции, но само в рамките на 

максималната прогнозна стойност на договора. 

5.6.2. Оферираните цени за абонамент и/или часова ставка за  абонаментно и/или 

сервизно обслужване са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на 

договора.  

5.6.3.Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните с 

писменно допълнително споразумение при условията на чл.116 от ЗОП.  

 

 

VІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА.  

 

1. Предоставяне на разяснения  

Съгласно чл. 33, ал. 1 от ЗОП, при писмено искане за разяснения по условията на 

обществената поръчка, направено до 10 (десет) дни, преди изтичането на срока за 

получаване на оферти, възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения 

в срок до 4 (четири) дни от получаване на искането, но не по-късно от 6 (шест) дни преди 

срока за получаване на оферти. 

Разяснения по искания, постъпили след срока по чл. 33, ал. 1 от ЗОП, няма да бъдат 

публикувани на Профила на купувача. 

 

2. Конфиденциалност 

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 

Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. 
 

3. Подаване на оферта на хартиен носител 

 Съгласно чл. 47, ал. 1 от  ППЗОП документите, свързани с участието в процедурата, 

се представят от участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез 

пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, 

посочен от възложителя. 

 3.1. Описание на офертата  

Съгласно чл. 47, ал. 2 от  ППЗОП документите се представят в запечатана 

непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

 3.1.1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 3.1.2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

 3.1.3. наименованието на поръчката, а когато е приложимо и обособените позиции. 

 Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи (образец №1), както и отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри―, който съдържа ценовото предложение на участника. 

Съгласно чл. 47, ал. 3 ППЗОП, когато поръчката е разделена на обособени позиции, 

кандидата или участника представя документи по чл.39, ал.2 и ал.3 от ППЗОП, за всяка 

обособена позиция поотделно, за която участва.  

Участниците представят едно заявление/ЕЕДОП за участие съгласно чл.39, ал.2 от 

ППЗОП по Обособена позиция №2  Рентгенологична апаратура. 

Тъй като критериите за подбор за всички останали обособени  са еднакви, при 

подаване на офертата си участникът може да представи само едно заявление/ЕЕДОП за 

участие, включващо документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП,  съгласно изискванията на чл.47, 

ал.3 от ППЗОП. 

 3.2. Документи по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от  ППЗОП: 

3.2.1.  електронен единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП) за 
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участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 

приложимо- еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, 

за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението 

на поръчката; 

3.2.2. при участник- обединение - копие от документ, от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението, когато е приложимо; 

3.2.3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

3.2.4. техническо предложение съдържащо: 

а) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (образец №3); 

б) документ, доказващ, че абонамента и сервизното обслужване на апаратурата 

ще се извършва от оторизирана от производителя на апаратурата организация/ изпълнител, 

на територията на Република България ( за обособените позиции, за които се изисква). 

3.2.6. Ценово предложение съдържащо: 

а) ценово предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя (образец №4); 

  б) Приложение №1 към ценовото предложение на хартиен и електронен (CD – 

формат Excel)  носител. 

Ценовото предложение се поставя в отделен непрозрачен плик с надпис „Предлагани 

ценови параметри. 

3.3. Приемане на оферти 

 Оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в деловодството на МБАЛ 

„Д-р Атанас Дафовски― АД на адрес: гр. Кърджали, п.к. 6600, бул. „Беломорски―  № 53 – 

етаж V. 

 За получените оферти при Възложителя се води регистър. 

 Съгласно чл. 48, ал. 1 от ППЗОП при получаване на офертата върху опаковката се 

отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се 

издава документ. 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. Тези оферти 

се връщат незабавно на участниците, като тези обстоятелства се отбелязват  в регистъра на 

върнатите оферти. 

 Когато към 16,30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на оферти 

пред деловодството на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски― АД – гр.Кърджали все още има 

чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на Възложителя и 

от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се 

допуска приемане на оферти от лицата, които не са включени в списъка. 

 3.4. Отваряне на оферти 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители 

на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите упълномощените лица  

представят на комисията писмено пълномощно от законния/те представител/и на участника 

(в оригинал) с посочване на изричните действия, които лицето има право да извършва. Копие 

от пълномощното остава към досието на обществената поръчка. 

Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията присъствен лист (регистър), удостоверяващ тяхното присъствие. 

3.5.  Действия на комисията при отваряне на офертите 

 Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни опаковки 

и оповестява тяхното съдържание, като проверява за наличието на отделен запечатан плик с 

надпис „Предлагани ценови параметри―. Най-малко трима от членовете на комисията 

подписват техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

 Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници 
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да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри―. 

 С това публичната част от заседанието на комисията приключва и комисията 

продължава своята работа в закрито заседание. 

3.6.  Подбор на участниците. Разглеждане на техническите предложения. 

 Комисията разглежда документите по т.3.2.1 – т.3.2.3 за съответствие с изискванията 

към личното състояние и критериите за подбор и съставя протокол. Когато установи липса, 

непълнота или несъответствие на информацията, включително нередовност или фактическа 

грешка, или несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за 

подбор, комисията ги посочва в протокола и изпраща протокола на всички участници в деня 

на публикуването му в профила на купувача. 

 В срок до пет работни дни от получаване на протокола участниците, по отношение на 

които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или допълнена 

информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 

обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. Тази 

възможност се прилага и за подизпълнителите и третите лица посочени от участника.     

Участникът може да замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че 

подизпълнителя или третото лице не отговарят на условията на Възложителя, когато това не 

води до промяна на техническото предложение.  

 След изтичането на срока за представяне на допълнително изискваната информация 

комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за 

подбор. 

 На всеки етап от процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения 

за данни, заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица. 

 Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

 Комисията разглежда техническите предложения на допуснатите участници и 

проверява съответствието на предложенията с предварително обявените условия на 

Възложителя. 

 

3.7.  Отваряне на ценовите оферти 

 Датата, часът и мястото на отваряне на ценовите предложения се обявява чрез 

съобщение в профила на купувача на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски― АД гр.Кърджали не по 

късно от два работни дни преди датата на отваряне. На отварянето могат да присъстват 

лицата по т. 3.4.  

 Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

предложение, комисията отваря ценовото предложение, след като е извършила оценяване на 

на офертите по другите показатели. 

 Комисията не отваря ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя. 

 

3.8.  Оценка на офертите и класиране на участниците 

 Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва оценка на икономически най-изгодната оферта въз  

основа на критерий -  „най – ниска цена‖, съгласно чл.70, ал.2, т.1 от ЗОП подробно описана 

в раздел ІV Критерии за възлагане на поръчката.  

 

 

VІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

7.1. Подлежащи на обжалване актове. 
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Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключване на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред 

Комисия за защита на конкуренцията. На обжалване подлежат и действия или бездействия на 

Възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата. 

 

7.2. Подаване на жалба 

 Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до Възложителя, 

чието решение се обжалва.  

 Производството по обжалване решенията на Възложителя, неговите действия и 

бездействия протича по реда на чл.196 от ЗОП, а сроковете за подаване на жалба съгласно 

изискванията на чл.197 от ЗОП. 

 

7.3. Срокове 

При изчисляване на сроковете във връзка с настоящата процедура участниците следва 

да съблюдават и разпоредбите на чл.28 от ППЗОП. 

 

7.4. Приоритет на документи 

При разминаване в записите на отделните документи за валидни да се считат записите 

в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

 Обявление за обществена поръчка; 

 Техническа спецификация и приложенията към нея; 

 Указания за подготовка на офертата; 

 Проект на договор. 

 Независимо от посоченото в настоящата документация, по отношение на всички 

въпроси, свързани с възлагането на настоящата обществена поръчка основен приоритет имат 

разпоредбите на Закона за обществени поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 

 

 

 

VІІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. 

 

 8.1. Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани 

последователно, без значение дали на ръка или машинно, като номерацията започва от 

първия документ и завършва с ценовото предложение, налично в плик „Предлагани ценови 

параметри―. Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на 

документите, съдържащи се в офертата―.  

 8.2. Всички документи, представени във вид на копия трябва да бъдат заверени 

„Вярно с оригинала― и печат на участника. Документи, които се изисква да бъдат 

представени в оригинал, не се представят като копия. 

 8.3. Всички документи трябва да са валидни към датата на тяхното представяне. 

 8.4. Всички документи, свързани с участието в процедурата следва да бъдат на 

български език. Ако са приложени документи на чужд език, те следва да са придружени с 

превод на български език. 

 8.5. По документите не се допускат никакави вписвания между редовете, изтривания 

или корекции. 

електронен Единен европейски документ за обществени поръчки / еЕЕДОП/ . 

Възможните начини за предоставянето на електронен ЕЕДОП е както следва: 

 предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид е той да бъде цифрово подписан и 

приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в 
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процедурата. Форматът, в който се предоставя документът не следва да 

позволява редактиране на неговото съдържание. 

 предоставяне и чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и 

подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с 

т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на 

интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на 

заявленията/офертите. 

Важно! В случаите когато ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при 

предоставянето му, с електронен подпис следва да бъде подписана версията в PDF 

формат.  

Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:  

 Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент; 

  Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис 

със средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат;  

 Файлът, съдържащ документът да не с заразен с вируси, както и не трябва да 

съдържа макроси или изпълним програмен код;  

 Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст. 

 

Безплатната услуга на ЕК се предоставя чрез информационната система за eЕЕДОП. 

Системата може да се достъпи чрез Портала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ 

Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно на адрес 
https://ec.europa.eu/tools/espd 
Методическо указание АОП е достъпно на адрес:  

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf  

Указания относно предоставянето на  еЕЕДОП са достъпни на адрес: 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242?locale=bg 

2.1. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече 

от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно 

изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен еЕЕДОП 

за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза- при подаване на 

повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, 

се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно 

да представлява съответния стопански субект. 

2.2. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП. 

2.3. Представявя се отделен еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, 

което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 

ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката; 

 

Други. 
 

Изисквания за попълване на Приложение №1:  
Участниците задължително трябва да представят ценовото си предложение по 

утвърдения от Възложителя макет на техническата спецификация  на медицинската 

апаратура и оборудване - Приложение №1,  без да променят името и структурата на файла, 

като премахват или добавят нови колони. 
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 Всеки участник попълва задължително информацията в колоните, за позицията/ 

номенклатурата за която подава оферта. 

Цените  се посочват в лева с вкл. ДДС до  два знака след десетичната запетая .  

Попълненият файл за обособената позиция, за която се участва се разпечатва на 

хартиен носител /съответстващ на файла на електронния носител/ само страниците, в който 

има попълнени данни,  подписан и подпечатан и заедно с електронния носител и Образец №4 

Ценово предложение се прилагат в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис: 

„Предлагани ценови параметри по обособена позиция №...............‖ 

 При различие в съдържанието на документи представени в писмен вид и на 

електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид. 

 За апаратурата, която към откриването на процедурата все още е в гаранционен срок и 

подлежи на абонаментно след гаранционно обслужване, участниците попълват Приложение 

№1 за абонаментно обслужване за 24 месеца, а заплащането на месечните абонаменти 

започват да се заплащат след изтичане на гаранционните срокове посочените за всеки вид 

апаратура. 
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Образец №1 

 

 

 

 

 

Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП, 

съдържащи се в офертата на ..................................................., участник в процедура по 

възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на 

медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" 

 

 

 

 

 

 

   

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници 

от... до ..... 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 ........................./ ............................................................................................./ ....................................  

  Дата   Име и фамилия                     Подпис на лицето (и печат) 

 
 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т участника, посочено в 

съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или упълномощени за това лица. 
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Образец №2 

Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на Европейския съюз, 

моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да 

бъде недвусмислено идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 

противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя
1
 Отговор: 

Име:  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“АД - гр. Кърджали 

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: 

Название или кратко описание на 

поръчката
2
: 

"Абонаментно и сервизно обслужване на 

медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД гр.Кърджали" 
 

Референтен номер на досието, определен от 

възлагащия орган или възложителя (ако е 

приложимо)
3
: 

 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена от икономическия 

оператор 

 
 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг национален 

идентификационен номер, ако е необходимо и 

приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

                                                 
1
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 

процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани възложители 

на обществени поръчки. 
2
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

3
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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Лице или лица за контакт
4
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или средно 

предприятие ли е
5
? 

[] Да [] Не  

 

Само в случай че поръчката е запазена
6
: 

икономическият оператор защитено предприятие ли е 

или социално предприятие
7
, или ще осигури 

изпълнението на поръчката в контекста на програми 

за създаване на защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент работници с 

увреждания или в неравностойно положение? 

Ако се изисква, моля, посочете въпросните служители 

към коя категория или категории работници с 

увреждания или в неравностойно положение 

принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

Ако е приложимо, посочете дали икономическият 

оператор е регистриран в официалния списък на 

одобрените икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно национална 

квалификационна система (система за предварително 

класиране)? 

[] Да [] Не [х] Не се прилага 

Ако „да―: 

Моля, отговорете на въпросите в останалите части от 

този раздел, раздел Б и, когато е целесъобразно, 

раздел В от тази част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи попълнете и 

подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка или 

сертификата и съответния регистрационен или 

сертификационен номер, ако е приложимо: 

б) Ако сертификатът за регистрацията или за 

сертифицирането е наличен в електронен формат, 

моля, посочете: 

в) Моля, посочете препратки към документите, от 

които става ясно на какво се основава регистрацията 

или сертифицирането и, ако е приложимо, 

класификацията в официалния списък8: 

г) Регистрацията или сертифицирането обхваща ли 

всички задължителни критерии за подбор? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

5
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни предприятия 

(ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са заети 

по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им счетоводен 

баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
6
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

7
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в неравностойно 

положение. 
8
 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
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Ако „не―: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или Г според 

случая  САМО ако това се изисква съгласно 

съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка: 

д) Икономическият оператор може ли да представи 

удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия орган 

или възложителя да получи удостоверението чрез 

пряк безплатен достъп до национална база данни във 

всяка държава членка? 

Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете:  

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): 

[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка заедно с други 

икономически оператори
9
? 

[] Да [] Не  

 

Ако „да―, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен ЕЕДОП. 

Ако „да“: 

а) моля, посочете ролята на икономическия оператор 

в групата (ръководител на групата, отговорник за 

конкретни задачи...): 

б) моля, посочете другите икономически оператори, 

които участват заедно в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка: 

в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 

а): [……] 

 

 

б): [……] 

 

 

 

в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

Когато е приложимо, означение на обособената/ите 

позиция/и, за които икономическият оператор желае 

да направи оферта: 

 

 
Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име заедно с датата и мястото на раждане, 

ако е необходимо:  

[……]; 

[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите подробна 

информация за представителството (форми, обхват, 

цел...): 

[……] 

 

 

 

                                                 
9
 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ 

СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли капацитета 

на други субекти, за да изпълни критериите за 

подбор, посочени в част IV, и критериите и правилата 

(ако има такива), посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да―, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно попълнен и подписан от 

тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и от 

част III.  

Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не са свързани 

пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които отговарят за контрола на 

качеството, а при обществените поръчки за строителство - тези, които предприемачът може да използва 

за извършване на строителството.  

Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти
10

, доколкото тя има 

отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма 

да използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква изрично от възлагащия орган или 

възложителя)  

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли да 

възложи на трети страни изпълнението на част 

от поръчката? 

[ ]Да [ ]Не Ако да и доколкото е известно, моля, 

приложете списък на предлаганите подизпълнители: 

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение към 

информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, изисквана съгласно 

раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) съответни подизпълнители. 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
11

: 

2. Корупция
12

: 

3. Измама
13

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
14

: 

                                                 
10

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
11

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 

относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
12

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни лица 

на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  ОВ С 195, 

25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. 

относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това основание за изключване 

обхваща и корупцията съгласно определението в националното законодателство на възлагащия орган 

(възложителя) или на икономическия оператор. 
13

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ 

C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
14

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно борбата 

срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща подбудителство, 
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5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
15

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
16

 

Основания, свързани с наказателни присъди съгласно 

националните разпоредби за прилагане на 

основанията, посочени в член 57, параграф 1 от 

Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на икономическия оператор 

или на лице, което е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което има 

правомощия да го представлява, да взема решения или да 

упражнява контрол в рамките на тези органи, 

окончателна присъда във връзка с едно от изброените 

по-горе основания, която е произнесена най-много преди 

пет години, или съгласно която продължава да се прилага 

период на изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
17

 

Ако „да“, моля посочете
18

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 1 - 6 се 

отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]
 
 

б) [……] 

в) продължителността на срока на 

изключване [……] и съответната(ите) 

точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, 

моля, посочете: (уеб адрес, орган или 

служба, издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
19

 

В случай на присъда, икономическият оператор взел ли е 

мерки, с които да докаже своята надеждност въпреки 

наличието на съответните основания за изключване
20

 

(„реабилитиране по своя инициатива―)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки
21

: [……] 

 
Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ  

ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ 

Плащане на данъци или социалноосигурителни вноски: Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои 

задължения, свързани с плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в страната, в която той е 

установен, така и в държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на установяване? 

[] Да [] Не 

                                                                                                                                                                  
помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в член 4 от същото 

рамково решение. 
15

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 26 

октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и 

финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
16

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 5 

април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от 

него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
17

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
18

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 2014/24/ЕС. 
21

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...), 

обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на задълженията: 

1) чрез съдебно решение или административен акт: 

- Решението или актът с окончателен и обвързващ характер ли 

е? 

- Моля, посочете датата на присъдата или решението/акта. 

- В случай на присъда- срокът на изключване, ако е определен 

пряко в присъдата: 
2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е задълженията си, 

като изплати или поеме обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички начислени лихви или 

глоби? 

Данъци Социалноосигу-

рителни вноски 

a) [……] 

б) [……] 

в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

[……] 

 

[……] 

 

 

в2) [ …] 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, 

моля, опишете 

подробно: 

[……] 

a) [……]б) 

[……] 

 

в1) [] Да [] Не 

[] Да [] Не 

[……] 

 

[……] 

 

 

в2) [ …] 

г) [] Да [] Не 

Ако „да“, моля, 

опишете 

подробно: [……] 

Ако съответните документи по отношение на плащането на 

данъци или социалноосигурителни вноски е на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно 

позоваване на документа):
 22

 

[……][……][……][……] 

 
В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА 

ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
23

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално нарушение― да 

обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси или 

професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, доколкото му 

е известно, задълженията си в областта на 

екологичното, социалното или трудовото право
24

? 

[] Да [] Не 

Ако „да―, икономическият оператор взел ли 

е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива―)? 

[] Да [] Не 

Ако да―, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните ситуации 

ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по несъстоятелност или 

ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
23

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
24

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 



 

Стр. 45 от 75 

процедура съгласно националните законови и 

подзаконови актове
25

, или 

д) неговите активи се администрират от ликвидатор 

или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“:  

-  Моля представете подробности: 

-  Моля, посочете причините, поради които 

икономическият оператор ще бъде в състояние да 

изпълни поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и мерки за 

продължаване на стопанската дейност при тези 

обстоятелства
26

? 

Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

 

 

 

 

 

 

[……] 

[……] 

 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е тежко 

професионално нарушение
27

?  

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не,  [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива?  

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор сключил ли е споразумения 

с други икономически оператори, насочени към 

нарушаване на конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [  ] Да [  ] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор има ли информация за 

конфликт на интереси
28

, свързан с участието му в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с него 

предприятие, предоставял ли е консултантски услуги 

на възлагащия орган или на възложителя или участвал 

ли е по друг начин в подготовката на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за обществена 

поръчка, договор за поръчка с възложител или договор 

за концесия на икономическия оператор да е бил 

предсрочно прекратен или да са му били налагани 

обезщетения или други подобни санкции във връзка с 

такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

[…] 

                                                 
25

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за обществената 

поръчка. 
26

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от случаите, 

изброени в букви а) - е), е задължително съгласно приложимото национално право без каквато и да е 

възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни поръчката. 
27

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
28

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка. 
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Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [  ] Да [  ] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Може ли икономическият оператор да потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни при 

предоставянето на информацията, необходима за 

проверката за липса на основания за изключване или за 

изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави придружаващите 

документи, изисквани от възлагащия орган или 

възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено влияние 

върху процеса на вземане на решения от възлагащия 

орган или възложителя, да получи поверителна 

информация, която може да му даде неоправдани 

предимства в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради небрежност 

подвеждаща информация, която може да окаже 

съществено влияние върху решенията по отношение на 

изключването, подбора или възлагането? 

[] Да [] Не 

 
Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ 

ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ 

ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за изключване Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални основания за 

изключване, които са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 

Ако документацията, изисквана в съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни по електронен път, 

моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 

 (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно 

позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
29

 

В случай че се прилага някое специфично национално 

основание за изключване, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

 
Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част)  

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият орган 

или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за поръчката, 

посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до попълването й в 

раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:  

 

Спазване на всички изисквани критерии за подбор Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за подбор: [] Да [] Не 

                                                 
29

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 
подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
30

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […]        

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 
Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението.  

 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ―) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, е както 

следва:  

и/или 1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление или в 

документацията за поръчката, е както следва
31

:  

Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен―) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от поръчката и 

посочена в съответното обявление,  или в 

документацията за поръчката, за изисквания брой 

финансови години, е както следва: 

и/или 2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 

                                                 
30

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 

същото приложение 
31

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
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съответното обявление или документацията за 

поръчката, е както следва
32

: 

Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

[……],[……][…]валута 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно оборота 

(общия или конкретния) за целия изискуем период, 

моля, посочете датата, на която икономическият 

оператор е учреден или е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите съотношения
33

, 

посочени в съответното обявление, или в 

документацията за обществената поръчка, 

икономическият оператор заявява, че реалната им 

стойност е, както следва: 

Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
34

 — и стойността): 

[…], [……]
35

 

 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска „професионална 

отговорност― възлиза на: 

Ако съответната информация е на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически или 

финансови изисквания, ако има такива, които може да 

са посочени в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка, 

икономическият оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която може да е била 

посочена в съответното обявление или в 

документацията за обществената  поръчка, е достъпна 

по електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 
В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 
През референтния период

38
 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка):  

[……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, 

точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за услуги: 

През референтния период
36

 икономическият 

 

Описание Суми  Дати Получатели 

    

                                                 
32

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
33

 Например съотношението между активите и пасивите. 
34

 Например съотношението между активите и пасивите. 
35

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
36

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече 

от три години. 
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оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
37

: 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
38

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

 

 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

 
 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са със 

специално предназначение: 

Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
39

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на качеството? 

 

 

 

 

 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 

 

 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

 

8) Средната годишна численост на състава на 

икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

години са, както следва: 

 

 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

 

 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
40

 
изпълнението на следната част (процентно 

 

 

                                                 
37

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните и 

частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
38

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, 

но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят отделни 

ЕЕДОП. 
39

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
40

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва 

капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за подизпълнителите, 

вж. част II, раздел В по-горе. 
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изражение) от поръчката: 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

 

 

 

 

 

 
Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО  

И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани от 

възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за обществената 

поръчка, посочена в обявлението.  

 

 

Стандарти за осигуряване на качеството и стандарти за екологично 

управление 

Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи и доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с увреждания. 

Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете какви други доказателства 

относно схемата за гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: Ако съответните документи са на разположение в 

електронен формат, моля, посочете: 

 

Икономическият оператор ще може ли да представи сертификати, 

изготвени от независими органи, доказващи, че икономическият 

оператор отговаря на задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? Ако „не―, моля, обяснете защо и посочете какви 

други доказателства относно стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на разположение в електронен формат, 

моля, посочете: 
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Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият орган 

или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или правила, 

които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат 

поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която 

може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на 

документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат представени, се съдържа 

в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, посочена в 

обявлението.Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури 

за състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 
Той изпълнява целите и недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за да се ограничи броят 

на кандидатите по следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати или други форми на 

документални доказателства, моля, посочете за всеки от тях, дали 

икономическият оператор разполага с изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми на документални 

доказателства са на разположение в електронен формат 41, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 

[…] [] Да [] Не 
42 

 

(уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно 

позоваване на 

документацията): 

[……][……][……][……] 
43

 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и 

точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на 

неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 

случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез 

пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 

достъпна безплатно
44

; или 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или възложителя 

съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи информацията, 

която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] от настоящия 

Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на [посочете процедурата за 

възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка към публикацията в 

Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  

Дата, място и подпис(и):  [……] 

 
 
 

 

 

 

                                                 
41 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

42 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
43 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
44 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на документацията), която позволява на възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато 
се изисква, това трябва да бъде съпроводено от съответното съгласие за достъп.  
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Образец №3  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ за изпълнение на поръчката 
в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя  

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „б― от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната 

......................................................................................................................., в качеството ми на 

.............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), 

представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, 

едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в 

обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-

р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали". 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 І. С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обявената от 

Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Абонаментно и сервизно 

обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД 

гр.Кърджали", по Обособена позиция №.......................... 

 

ІІ. Задължавам се да спазвам техническата спецификация и изискванията на 

Възложителя посочени в документацията за участие в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с горепосочения предмет. 

 

ІІІ. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на всички 

изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура, а именно: 

 

 1. Предлагаме срок, в който наш сервизен специалист ще се яви на място при 

медицинската апаратура - до .... (............) часа, считано от часа на постъпване на заявка за 

ремонт (предлаганият срок не може да бъде по-дълъг от 24 часа). 

 2. Предлагаме срок за диагностициране и отстраняване на възникнал проблем - до .... 

(............) часа, считано от явяването на сервизен специалист на място при медицинската 

апаратура (предлаганият срок не може да е по-дълъг от 24 часа). Възникналият проблем се 

описва в констативен протокол. 

 2.3. При необходимост от доставка на резервни части, срокът на отстраняване на 

възникнал проблем ще се удължи със срока на доставка на резервните части. 

 2.4. В случаите, при които се налага да се подменят резервни части, ще изготвяме 

подробна писмена оферта с точно описание, параметри, цени и срок за доставка на 

необходимите резервни части, която ще предоставим на възложителя. Ще доставим резервни 

части и ще извършим необходимите ремонтни дейности единствено след одобрение от 

възложителя на предложената оферта. Вложените резервни части и консумативи ще бъдат 

оригинални, нови и неупотребявани. 

 2.5. Проблем по медицинската апаратура ще се счита за отстранен при постигане на 

указаните от производителя на апаратурата параметри. 

 2.6. Предлагаме гаранционен срок за всеки извършен ремонт на медицинска апаратура 

- ..... (..............) месеца, считано от датата на пускане в експлоатация на отремонтираната 

медицинска апаратура (предлаганият срок не може да бъде по-кратък от 6 месеца). 

Гаранционният срок на вложените резервни части ще бъде този, който е даден от техния 

производител. 
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 2.7. Отстраняването на възникнал проблем ще се извършва по местоположението на 

медицинската апаратура. В случай, че проблемът не може да се отстрани на място и се 

налага транспортиране на апаратурата до наша сервизна база, това действие ще се извърши 

единствено след съгласие на възложителя и подписване на съответните приемо-

предавателни протоколи. В този случай  разходите за транспорт на медицинската апаратура 

са за наша сметка. 

 2.8. При невъзможност за отстраняване на възникнал проблем, писмено ще уведомим 

възложителя. В случай че отстраняването на проблема е обективно невъзможно, ще 

представим писмено предложение за бракуване на апаратурата. При бракуване на 

медицинска апаратура и оборудване обслужвана на абонаментен принцип по време на 

действие на договора същата ще отпадне от месечня абонамент. 

 2.9. При приемане на изпратена от възложителя заявка за профилактика на 

медицинска апаратура, ще извършваме проверка на технико-експлоатационните 

характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответсвие с изискванията на 

производителя на апаратурата и действащите разпоредби за качество и безопасна 

експлоатация на медицинската апаратура.  

 2.10. След всяка изпълнена заявка за ремонт или профилактика ще съставяме сервизен 

протокол. 

 2.11. Приемаме условието, че посочените в документацията брой часове са 

ориентировъчни и не пораждат задължения за възложителя да ги поръчва в пълния обем, при 

необходимост могат да бъдат надхвърляни; 

2.12.При избирането ни за изпълнител, приемаме да се считаме обвързани от 

задълженията и условията, поети от нас с офертата ни до изтичане на срока на договора от 24 

месеца за обществена поръчка, като:   

а/ координатите ни за получаване на заявки са: 

телефон ...............................................................................  

факс..................................................e-mail ......................................................... 

б/ координатите ни за приемане на съобщения, свързани с договора, са: 

адрес .................................................................................................................... 

факс..........................................., e-mail..............................................................; 

 2.13. Представляваният от мен участник  ( попълва се само за ОП №1, 3, 8, 10, 26 и 27 

като ненужното се зачертава): 

 а) притежава документ, даващ права за извършване на сервизно обслужване на 

медицинската апаратура, предмет на обособената позиция, за която подаваме оферта. 

 За удостоверяване на това обстоятелство представяме: 

................................................................................................................................................................

.................. 

(оторизация/ възлагателно писмо ...)  

 в) към офертата е представил декларация в свободен текст, съгласно изискването на 

възложителя, посочено в т. 2.4.1. от Раздел „Технически спецификации― на документацията; 

 

 2.14. Сервизното обслужване на медицинската апаратура ще се извършва в работното 

време на възложителя или след предварително съгласуване и в извънработно време. 

 

 Други предложения: 

 

................................................................................................................................................................

................... 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

 

 
     ......................../ ............................................................................................/ .......................................... 

           дата   Име и фамилия                           Подпис на лицето (и печат) 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т 

участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или 

упълномощени за това лица. 
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Образец №4 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

        

Долуподписаният/ната 

......................................................................................................................., в качеството ми на 

.............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП), 

представляващ ……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, 

едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в 

обединение), участник в процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: "Абонаментно и сервизно обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-

р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали". 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

 С настоящото потвърждаваме, че поемаме ангажимент да изпълним обществената 

поръчка в съответствие с изискванията Ви, заложени в документацията. 

 Изпълнението на поръчката ще извършим съгласно предложените цени в 

Приложение №1 към ценовото предложение за абонаментно и / или сервизно 

обслужване на медицинска апаратура, по обособена позиция №..............; 

 

1. При така предложените условия от нас, в Ценовото предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид 

и обхват. 

2. Съгласни, сме плащането да става отсрочено, в брой или по банков път в банкова 

сметка на изпълнителя в срок от  60 дни, след представяне на издаден документ 

/оригинална фактура/ от изпълнителя; 

3. Съгласни, гаранцията за изпълнение на договора за възлагане на обществената 

поръчка да бъде в размер на 3 %  без включено ДДС от стойността на договора, 

която ще представим преди подписването на същия;  

4. Заявяваме, че ако поръчката бъде спечелена от нас, настоящето Предложение ще 

се счита за споразумение между нас и Възложителя, до подписване и влизане в 

сила на Договор. 

 

Приложение: 

Приложение №1 към ценовото предложение – на хартиен и електронен (CD – формат 

Excel)  носител по Обособена позиция №.............................. 

 

  
........................./.............................................................................................../................................... 

    дата    Име и фамилия                                    Подпис на лицето (и печат) 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 

Съгласно чл. 72, ал. 1 от ЗОП когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 

разходи,което подлежи на оценяване, е с повече от20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква подробна 

писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване на 

искането. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––– 

*Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, което/които представлява/т 

участника, посочено в съдебната регистрация и удостоверението за актуално състояние  и/или 
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упълномощени за това лица. 

 

*Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис: „ Предлагани ценови параметри по обособена позиция №............‖ 
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ПРОЕКТ! 

 

Д О Г О В О Р  -  ПРОЕКТ 
№ ........... 

за изпълнение обществена поръчка  

 

 

Днес, ................. год., в гр.Кърджали, между: 

 

МБАЛ ―Д-р Атанас Дафовски‖ АД, с адрес: Кърджали, бул.‖Беломорски‖ №53, 

тел.0361/68 243 и факс 0361/ 68 295, с БУЛСТАТ/ЕИК 108501669 и BG№ 108501669, 

представлявано от Проф. д-р Тодор Димитров Черкезов, дм - Изпълнителен Директор и Янка 

Маврева – главен счетоводител, наричано по-нататък в договора Възложител, от една страна, 

и 

―...................................……‖, гр. ......................……….., ул. ............………………… № 

……, БУЛСТАТ/ЕИК  ………………….., с данъчна регистрация BG............................, 

представлявано от ……….......................………… – ..............................................................., 

наричано по-нататък в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна, 

и на основание чл. 112 и следващите от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и във връзка 

с Решение № ……/………. г. на ...................………………… за класиране на предложенията и 

определяне на изпълнител на обществената поръчка с предмет: "Абонаментно и сервизно 

обслужване на медицинска апаратура на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали" се 

сключи настоящият Договор за следното: 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА   

Чл.1(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 

заплащане абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура и/или 

сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ както следва: 

1.1.1. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска техника и апаратура 

включващо текущи и/ или основни ремонти, ревизии, профилактични прегледи,  извършване 

на техническа проверка /диагностика и профилактика/  - включва консумативите при 

профилактика, с честота съгласно изискванията на производителя, но не по-малко от 1 път 

годишно, след представяне на график за извършване на профилактични прегледи; 

1.1.2. Сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ включва извършване на 

ремонт/профилактика на медицинска техника и апаратура при заявка от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по часова ставка /лв./ч/, дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, описани в 

Ценовото предложение, представляващо неразделна част от този договор. Часовата 

ставка включва всички разходи по извършване на услугата в МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски― АД гр.Кърджали - труд, транспорт,командировъчни. 

(2). Извършването на всички дейности по сервизното обслужване се осъществява с 

транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /включен в абонаментната цена  и/или часовата ставка/. 

(3). Ремонтът се извършва на място в МБАЛ ―Д‐р Атанас Дафовски‖ АД ‐ Кърджали и 

само в изключителни случаи апаратът се пренася в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като 

за това се съставя протокол. В случаи, че се наложи отстраняване на повреда извън 

лечебното заведение, разходите за транспорт са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4). Гаранционният срок след извършен ремонт е описан в Техническото предложение 

– Образец №3 за съответната обособена позиция и важи само за ремонтирания възел и 

детайл, но не по‐малко от 6 месеца. Гаранционният срок на вложените резервни части не 

може да бъде по‐кратък от гаранционния срок даден от техния производител. 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
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Чл. 2  Настоящият договор е  със срок от 24 месеца.  

(1). Договорът влиза в сила от ............................ и е валиден до .......................  

(2). В случай, че към датата на изтичане на срока на договора е открита нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, 

договорът запазва действието си при същите условия до приключването и и сключването на 

нов договор. 

 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.3(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено 

предизвестие, за разваляне на договора при неизпълнение на някое от задълженията от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без 

предизвестие, при неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на 

подадена заявка. 

(3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без 

предизвестие, при забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни. 

(4). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор едностранно и без 

предизвестие, ако се установи повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено 

изпълнение на работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи ремонта на трето лице, изцяло за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, когато последният не е в състояние да изпълни точно задълженията си 

по осъществяване на ремонтна дейност, в посочените срокове, произтичащи от настоящия 

договор. 

(6). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, ако по време на действие на договора, за конкретна 

медицинска апаратура отпадне необходимостта  от използването и в  работа на лечебното 

заведение, и/или бъде бракувана,  отношенията между страните да  бъдат уредени с анекс. 

          (7). При абонаментно обслужвана апаратура, в случаите когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

може да отстрани повредата в договорения срок ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи абонаментно 

възнаграждение за съответната апаратура за периода, в който тя не е била работеща. За 

констатацията на тези обстоятелства двете страни  подписват протокол. 

(8). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да упълномощи свой служител, който да присъства 

при извършване на ремонт/профилактика на медицинската апаратура. 

(9). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 

възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 

(10). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава незабавно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при 

констатиране на повреда в медицинската техника и апаратура, налагаща извършването на 

ремонт, да нареди незабавно преустановяване на работата с нея, както и да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в най‐кратък срок по телефон…………..........., факс……….............., или по 

е‐mail…………......................................................... 

(11). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да допуска до апаратурата само квалифициран 

персонал,който е обучен да работи с нея.  

(12). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да спазва инструкциите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

правилна експлоатация на медицинската техника и апаратура. 

(13). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT се задължава да осигури нормални условия за работа на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като почистена медицинска техника, добро осветление, нормално ел. 

захранване, както и други специфични изисквания. 

 

 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

Чл.4.(1). В случай на добро изпълнение на предмета на договора по раздел І 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размера, сроковете и 

при условията, предвидени в настоящия договор. 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, в 30‐дневен срок да отправи писмено предизвестие за 
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разваляне на договора, при неизпълнение на някое от задълженията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпрати сервизен специалист за отстраняване на 

появилите се повреди в медицинската техника и апаратура в срок от посочените в 

Техническото предложение часове след уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4). При подписване на настоящият договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

предостави съответен документ, че служителят/ите, които са ангажирани пряко да извършват 

сервизната услуга притежават съответната професионална квалификация за извършване на 

услугата и са преминали обучения или квалификация за извършване на ремонт на 

медицинска апаратура по съответната обособена позиция или на  сходна със апаратите от 

съответната обособена позиция. 

(5). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извърши ремонтната дейност на място в МБАЛ 

―Д‐р Атанас Дафовски― АД гр.Кърджали, срок от посочените в Техническото предложение 

часове, след нейното констатиране. Само в изключителни случаи, когато се налага апаратът 

да бъде пренесен в сервизната база на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, срокът се определя от сложността на 

необходимия ремонт. При доставка на резервни части срокът на ремонта се удължава със 

срока на доставката им. 

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно 

отстраняване на допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните 

дейности, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 

(7). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издаде фактура –оригинал за извършената 

работа до края на календарния месец. 

(8). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизна документация на 

обслужваната техника и апаратура, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯT не разполага с такава. 

(9). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за извършените ремонти и профилактики на 

апаратите да се издаде сервизен протокол за извършената дейност. 

(10). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите резервни части, след 

констатиране на нуждата от такива с констативен протокол и да представи ценова оферта, 

която се утвърждава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(11). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури консумативни резервни части /като 

крушки, акумулаторни блокове и други/ и подмяната им. 

(12). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок от посочените в 

техническото предложение месеца, след извършената ремонтна дейност, който важи само за 

ремонтирания възел и детайл, но не по‐малко от 3 месеца. 

(13). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава незабавно да достави и монтира нов възел или 

детайл за своя сметка, при възникване на дефект на такъв в рамките на гаранционния срок. 

(14). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да дава указания за правилно използване на 

медицинската техника. 

(15). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури специални измервателни инструменти 

и контролни съоръжения, необходими за проверка правилното функциониране на апарата. 

(16). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не прехвърля правата и задълженията си, 

произтичащи от този договор, на трети лица. 

 

V. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.5(1). За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т.І 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща : 

5.1.1  При абонаментно сервизно обслужване/т.1.1.1/ цена съобразно класираната 

оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер посочен в Приложение №1 към Ценовото предложение, 

които са неразделна част от настоящия договор. Цената е определена при условията на 

извършване на услугата с включени всички разходи и ДДС и се заплаща на месечни 

абонаментни вноски. Стойността на целия договор се определя от двугодишната 

абонаментна цена. 

5.1.2 При сервизно обслужване при заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/т.1.1.2/ стойността  на 

услугата се определя от часовата ставка, дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по броя отработени 
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часове за конкретната заявка. Стойността на целия договор се определя от часовата ставка, 

дадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по броя часове заложен в документацията. /Заложения брой 

часове е прогнозен и е в зависимост от потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по време на 

действие на договора. 

5.1.3 Стойността на  договора при изпълнение на услугите по  по т.1.1.1 и по т.1.1.2 се 

определя като сбор  от двете позиции. 

(2). Извършеното абонаментно сервизно обслужване ще се доказва, отчита и разплаща 

с фактура – оригинал, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а при сервизното обслужване по часова 

ставка освен фактура-оригинал и протокол с описание на извършената работа и времето, 

необходимо за извършването й.  

 (3). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща в отделна фактура предварително утвърдени от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ вложените резервни части при техническото обслужване на медицинската 

техника и апаратура извън посочените суми в т.3.1.1 и 3.1.2. 

(4). При нужда от извършване на конкретен ремонт с влагане на резервна част 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави подробна оферта с точно описание и параметри 

на необходимите резервни части и да я предложи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Необходимите 

ремонтни дейности се извършват след одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на предложената 

оферта. Резервните части се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след одобрение от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. От своя страна, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи 

необходимата резервна част от друго място, ако условията са по ‐ изгодни от предложените 

от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(5). След изпълнение на задълженията по договора от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ му изплаща отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни след 

представяне на фактура, месечните суми по банков път с превод, по сметка: 

Банка: ................................................... 

IBAN: ................................................... 

BIC: ................................................... 

 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.6 (1). При подписването на този Договор, с обща стойност от 

.................(.......................) лева без вкл. ДДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение в размер на 3%  (три на сто) от стойността на 

Договора, без ДДС, а именно...............(………) (…………………………), която служи за 

обезпечаване на изпълнението на Договора.  

(2) В случай на изменение на Договора, извършено в съответствие с този Договор и 

приложимото право, включително когато изменението е свързано с (индексиране на Цената, ), 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предприеме необходимите действия за привеждане на 

Гаранцията за изпълнение в съответствие с изменените условия на Договора, в срок до (15) 

(петнадесет) дни от подписването на допълнително споразумение за изменението. 

(3) Действията за привеждане на Гаранцията за изпълнение в съответствие с 

изменените условия на Договора могат да включват, по избор на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1. внасяне на допълнителна парична сума по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при 

спазване на изискванията на ал. 4 от чл.6 от Договора; и/или; 

2. предоставяне на документ за изменение на първоначалната банкова гаранция или нова 

банкова гаранция, при спазване на изискванията на ал. 5 от чл. 6  от Договора; и/или 

3.  предоставяне на документ за изменение на първоначалната застраховка или нова 

застраховка, при спазване на изискванията на ал. 7 от чл. 6 от Договора. 

(4). Когато като Гаранция за изпълнение се представя парична сума, сумата се внася по 

следната банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

  ‖ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК‖ АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ,  

   (BIC): IABGBGSF  

  ((IBAN) BG09IABG74971000243300 
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  (5) Когато като гаранция за изпълнение се представя банкова гаранция, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на банкова гаранция, 

издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да бъде безусловна и неотменяема банкова гаранция  (да съдържа задължение на банката - 

гарант да извърши плащане при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, деклариращ, че е 

налице неизпълнение на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или друго основание за задържане 

на Гаранцията за изпълнение по този Договор); 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 90 (деведесет) 

дни след прекратяването на Договора, като при необходимост срокът на валидност на 

банковата гаранция се удължава или се издава нова.  

(6) Банковите разходи по откриването и поддържането на Гаранцията за изпълнение 

във формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 (7) Когато като Гаранция за изпълнение се представя застраховка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в 

полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или в която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е посочен като трето ползващо се 

лице (бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

1. да обезпечава изпълнението на този Договор чрез покритие на отговорността на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на Договора плюс 90 (деведесет) 

дни след прекратяването на Договора.  

(8) Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, при наличието на основание за 

това, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

  (9) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава Гаранцията за изпълнение в срок до 30 

(тридесет) дни след прекратяването на Договора в пълен размер, ако липсват основания за 

задържането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на каквато и да е сума по нея. 

 (10) Освобождаването на Гаранцията за изпълнение се извършва, както следва: 

1. когато е във формата на парична сума – чрез превеждане на сумата по банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

2. когато е във формата на банкова гаранция – чрез връщане на нейния оригинал на 

представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощено от него лице; 

3. когато е във формата на застраховка – чрез връщане на оригинала на застрахователната 

полица/застрахователния сертификат на представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

упълномощено от него лице / изпращане на писмено уведомление до застрахователя. 

 (11). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи съответна част и да се удовлетвори от 

Гаранцията за изпълнение, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от неговите 

задължения по Договора, както и в случаите на лошо, частично и забавено изпълнение на 

което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като усвои такава част от Гаранцията за 

изпълнение, която съответства на уговорената в Договора неустойка за съответния случай на 

неизпълнение.  

 (12). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи Гаранцията за изпълнение в пълен 

размер, в следните случаи: 

1. ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не започне работа по изпълнение на Договора в срок до 1 (един) ден 

след Датата на влизане в сила и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ развали Договора на това основание;  

2. при пълно неизпълнение, в т.ч. когато Услугите не отговарят на изискванията на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, и разваляне на Договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на това основание;  

3. при прекратяване на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или при обявяването му в 

несъстоятелност. 

 

 (13). В всеки случай на задържане на Гаранцията за изпълнение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за задържането и неговото основание. Задържането на 
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Гаранцията за изпълнение изцяло или частично не изчерпва правата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да 

търси обезщетение в по-голям размер. 

 (14). Когато ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се е удовлетворил от Гаранцията за изпълнение и 

Договорът продължава да е в сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок до 15 

(петнадесет) дни да допълни Гаранцията за изпълнение, като внесе усвоената от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или предостави документ за 

изменение на първоначалната банкова гаранция или нова банкова гаранция, съответно 

застраховка, така че във всеки момент от действието на Договора размерът на Гаранцията за 

изпълнение да бъде в съответствие с чл. 6 от Договора. 

  (15).ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за времето, през което средствата по 

Гаранцията за изпълнение са престояли при него законосъобразно. 

 

VІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА.  

Чл.7(1) Настоящият договор не може да бъде променян или допълван, освен при 

условията на чл.116 от ЗОП. 

  (2) Настоящият договор се прекратява: 

1. При изтичане на срока на договора. 

2. По взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 

3. С подписване на нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП. 

4. При спиране от експлоатация на апаратурата. 

5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт. 

6. Едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на задълженията по раздел ІV от 

договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, чрез отправяне на 10-дневно писмено предизвестие. 

като в този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да търси обезщетение за всички претърпени.   

7. С едностранно едномесечно писмено предизвестие до отстрещната страна. 

8. Когато за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ бъде открито производство по несъстоятелност или 

ликвидация – по искане на всяка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

9. При условията на чл. 118, ал. 1 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати 

договора.  В този случай той не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди от сключването на договора. 

 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ И НЕУСТОЙКИ 
Чл.8 (1). При неспазване срока на предизвестието за разваляне на договора 

неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0,5% /нула цяло и пет на 

сто/ от стойността на договора. 

(2). При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1% 

/нула цяло и едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 3% 

/три на сто/ от тази сума. 

(3). При неявяване на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от три пъти в горепосочения срок на 

подадена заявка, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 3% / три на сто / от 

стойността на договора. 

(4). При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, той 

дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,7% / нула цяло и седем на сто / от цената 

на съответната позиция от Приложение №1 към ценовото предложение, за всеки ден забава, 

но не повече от 5% /пет на сто/ от стойността на тази позиция, за която е изпаднал в забава. 

(5). При отказ /писмен или мълчалив/ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

дължи неустойка в размер на 3% / три на сто / от стойността на договора. 

(6). При повреда в апаратурата, настъпила в резултат от некачествено изпълнение на 

работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи неустойка в размер на 50% /петдесет на сто/ 

от стойността на причинената вреда. 

(7). При възникване на задължение за неустойка от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото възнаграждение след като прихване стойността на 
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неустойките. Подписът под този договор, изпълнен от името и за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

декларира неоттегляемото му съгласие за соченото прихващане. 

(8). Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 

неустойка. 

(9). Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 

договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни 

обстоятелства/. Срокът на действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто на 

тези обстоятелства. 

(10). Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да прекрати договора 

едностранно с 10‐дневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да получи съответната част от месечната цена, съразмерно с изпълнената част от предмета на 

договора 

 
 

ІХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

Чл. 9 (1) Предвиденият подизпълнител в офертата …………………………….. 

(наименование и правноорганизационна форма и индивидуализираща информация) 

извършва: 

1. ………………………………………….. (посочват се видовете работи от предмета на 

поръчката, които ще се предложат на конкретния подизпълнител); 

2. ………………………………………….. % (посочва се съответстващият на тези работи 

дял в проценти от стойността на обществената поръчка). 

(2) Сключваният договор за подизпълнение не освобождава ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ от 

отговорността му за изпълнение на предмета на настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да: 

1. Сключва договор за подизпълнение с лице, което не отговаря на съответните критерии 

за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, и за него са налице 

обстоятелство по чл.54, ал.1 от ЗОП; 

2. Възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. Заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 

54, ал. 1 от ЗОП; 

б) Предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване 

за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

договора за подизпълнение; 

в) Договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя. 

(4) В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  изпраща копие на договора или допълнителното споразумение на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл.66, ал.2 и ал.11 

от ЗОП.  

(5) Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

(6) Не е нарушение на забраната по чл.8.5. от настоящия договор доставката на стоки, 

материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато 

такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не 

са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за подизпълнение. 

(7) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време 

на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП в 14-дневен срок от 
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узнаването. В тези случаи ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва нов договор за подизпълнение при 

спазване на условията и изискванията на чл.8.4. от настоящия договор. 

(8) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема изпълнението на дейност по договора за обществена 

поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, в присъствието на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Х. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 

Дефинирани понятия и тълкуване  

Чл. 10. (1) Освен ако са дефинирани изрично по друг начин в този Договор, 

използваните в него понятия имат значението, дадено им в ЗОП, съответно в легалните 

дефиниции в Допълнителните разпоредби на ЗОП или, ако няма такива за някои понятия – 

според значението, което им се придава в основните разпоредби на ЗОП. 

(2) При противоречие между различни разпоредби или условия, съдържащи се в 

Договора и Приложенията, се прилагат следните правила: 

1. специалните разпоредби имат предимство пред общите разпоредби; 

2. разпоредбите на Приложенията имат предимство пред разпоредбите на Договора 

 

Спазване на приложими норми  

(3) При изпълнението на Договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ [и неговите подизпълнители] е 

длъжен [са длъжни] да спазва[т] всички приложими нормативни актове, разпоредби, 

стандарти и други изисквания, свързани с предмета на Договора, и в частност,   всички 

приложими правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, съгласно Приложение № 10 към чл. 

115 от ЗОП. 

 

Конфиденциалност  

 (4) Всяка от Страните по този Договор се задължава да пази в поверителност и да не 

разкрива или разпространява информация за другата Страна, станала ѝ известна при или по 

повод изпълнението на Договора („Конфиденциална информация―). Конфиденциална 

информация включва, без да се ограничава до: обстоятелства, свързани с търговската 

дейност, техническите процеси, проекти или финанси на Страните, както и ноу-хау, 

изобретения, полезни модели или други права от подобен характер, свързани с изпълнението 

на Договора. (Не се смята за конфиденциална информацията, касаеща наименованието на 

изпълнения проект, стойността и предмета на този Договор, с оглед бъдещо позоваване на 

придобит професионален опит от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.) 

 (5) С изключение на случаите, посочени в ал.3 на този член, Конфиденциална 

информация може да бъде разкривана само след предварително писмено одобрение от 

другата Страна, като това съгласие не може да бъде отказано безпричинно. 

(6) Не се счита за нарушение на задълженията за неразкриване на Конфиденциална 

информация, когато: 

1. информацията е станала или става публично достъпна, без нарушаване на този 

Договор от която и да е от Страните; 

2. информацията се изисква по силата на закон, приложим спрямо която и да е от 

Страните; или 

3. предоставянето на информацията се изисква от регулаторен или друг компетентен 

орган и съответната Страна е длъжна да изпълни такова изискване; 

В случаите по точки 2 или 3 Страната, която следва да предостави информацията, уведомява 

незабавно другата Страна по Договора. 

(7) Задълженията по тази клауза се отнасят до съответната Страна, всички нейни 

поделения, контролирани от нея фирми и организации, всички нейнислужители и наети от 

нея физически или юридически лица, като съответната Страна отговаря за изпълнението на 

тези задължения от страна на такива лица.  
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Задълженията, свързани с неразкриване на Конфиденциалната информация остават в сила и 

след прекратяване на Договора на каквото и да е основание.  

 

Публични изявления 

(8) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да дава публични изявления и съобщения, да 

разкрива или разгласява каквато и да е информация, която е получил във връзка с 

извършване на Услугите, предмет на този Договор, независимо дали е въз основа на данни и 

материали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на резултати от работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без 

предварителното писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, което съгласие няма да бъде 

безпричинно отказано или забавено. 

 

Авторски права 

 (9) Страните се съгласяват, на основание чл. 42, ал. 1 от Закона за авторското право и 

сродните му права, че авторските права върху всички документи и материали, и всякакви 

други елементи или компоненти, създадени в резултат на или във връзка с изпълнението на 

Договора, принадлежат изцяло на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в същия обем, в който биха 

принадлежали на автора. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира и гарантира, че трети лица не 

притежават права върху изготвените документи и други резултати от изпълнението на 

Договора, които могат да бъдат обект на авторско право.  

(10) В случай че бъде установено с влязло в сила съдебно решение или в случай че 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ установят, че с изготвянето, въвеждането и 

използването на документи или други материали, съставени при изпълнението на този 

Договор, е нарушено авторско право на трето лице, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

направи възможно за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ използването им: 

1. чрез промяна на съответния документ или материал; или 

2. чрез замяната на елемент от него със защитени авторски права с друг елемент със 

същата функция, който не нарушава авторските права на трети лица; или 

3. като получи за своя сметка разрешение за ползване на продукта от третото лице, 

чиито права са нарушени. 

(11) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претенциите за нарушени 

авторски права от страна на трети лица в срок до 20 (двадесет) дни от узнаването им. В 

случай, че трети лица предявят основателни претенции, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълната 

отговорност и понася всички щети, произтичащи от това. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ привлича 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в евентуален спор за нарушено авторско право във връзка с изпълнението 

по Договора. 

(12) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ обезщетение за претърпените 

вреди и пропуснатите ползи вследствие на окончателно признато нарушение на авторски 

права на трети лица. 

 

Прехвърляне на права и задължения 

(13) Никоя от Страните няма право да прехвърля никое от правата и задълженията, 

произтичащи от този Договор, без съгласието на другата Страна. Паричните вземания по 

Договора и по договорите за подизпълнение могат да бъдат прехвърляни или залагани 

съгласно приложимото право. 

 

Изменения 

(14) Този Договор може да бъде изменян само с допълнителни споразумения, 

изготвени в писмена форма и подписани от двете Страни, в съответствие с изискванията и 

ограниченията на ЗОП. 

 

Непреодолима сила 
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(15) Никоя от Страните по този Договор не отговаря за неизпълнение, причинено от 

непреодолима сила. За целите на този Договор, „непреодолима сила― има значението на това 

понятие по смисъла на чл.306, ал.2 от Търговския закон. 

(16) Не може да се позовава на непреодолима сила Страна, която е била в забава към 

момента на настъпване на обстоятелството, съставляващо непреодолима сила. 

(17) Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, 

е длъжна да предприеме всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до 

минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до 5 

(пет) дни от настъпването на непреодолимата сила, като посочи в какво се състои 

непреодолимата сила и възможните последици от нея за изпълнението на Договора. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

(18) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

 

Нищожност на отделни клаузи 

(19) В случай на противоречие между каквито и да било уговорки между Страните и 

действащи нормативни актове, приложими към предмета на Договора, такива уговорки се 

считат за невалидни и се заместват от съответните разпоредби на нормативния акт, без това 

да влече нищожност на Договора и на останалите уговорки между Страните. Нищожността 

на някоя клауза от Договора не води до нищожност на друга клауза или на Договора като 

цяло. 

 

Уведомления 

 (20) Всички уведомления между Страните във връзка с този Договор се извършват в 

писмена форма и могат да се предават лично или чрез препоръчано писмо, по куриер, по 

факс, електронна поща. 

(21) За целите на този Договор данните и лицата за контакт на Страните са, както 

следва: 

1. За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Адрес за кореспонденция: гр.Кърджали, п.к.6600, бул.‖Беломорски‖ №53  

Тел.: 0888 006635 

Факс: 0361/68295 

e-mail: hospital_kj@abv.bg 

Лице за контакт: Дечко Дяков 

 

2. За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

Адрес за кореспонденция: …………………. 

Тел.: …………………………………………. 

Факс: ………………………………………… 

e-mail: ……………………………………….. 

Лице за контакт: …………………………………………. 

 

(22) За дата на уведомлението се счита: 

1. датата на предаването – при лично предаване на уведомлението; 

2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

3.  датата на доставка, отбелязана върху куриерската разписка – при изпращане по 

куриер; 

4. датата на приемането – при изпращане по факс; 

5. датата на получаване – при изпращане по електронна поща.  

(23) Всяка кореспонденция между Страните ще се счита за валидна, ако е изпратена 

на посочените по-горе адреси (в т.ч. електронни), чрез посочените по-горе средства за 

комуникация и на посочените лица за контакт. При промяна на посочените адреси, телефони 

и други данни за контакт, съответната Страна е длъжна да уведоми другата в писмен вид в 



 

Стр. 67 от 75 

срок до 10 (десет) дни от настъпване на промяната. При неизпълнение на това задължение 

всяко уведомление ще се счита за валидно връчено, ако е изпратено на посочените по-горе 

адреси, чрез описаните средства за комуникация и на посочените лица за контакт. 

(24) При преобразуване без прекратяване, промяна на наименованието, 

правноорганизационната форма, седалището, адреса на управление, предмета на дейност, 

срока на съществуване, органите на управление и представителство на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

същият се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за промяната в срок до 10 (десет)  дни от 

вписването ѝ в съответния регистър. 

Приложимо право 

(25) Този Договор, в т.ч. Приложенията към него, както и всички произтичащи или 

свързани с него споразумения, и всички свързани с тях права и задължения, ще бъдат 

подчинени на и ще се тълкуват съгласно българското право 

Разрешаване на спорове 

(26) Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, 

включително споровете, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на 

празноти в Договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще се 

уреждат между Страните чрез преговори, а при непостигане на съгласие – спорът ще се 

отнася за решаване от компетентния български съд. 

 

Екземпляри 

(27) Този Договор е изготвен и подписан в 2 (два) еднообразни екземпляра – по един 

за всяка от Страните. 

 

Приложения: 

(28) Към този Договор се прилагат и са неразделна част от него следните приложения: 

Приложение № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН                                                     УПРАВИТЕЛ:.............................. 

ДИРЕКТОР:...................................                                                  /................................/ 

                    /Проф. д-р Тодор Черкезов, дм/                                               

 

 

 

ГЛАВЕН  

СЧЕТОВОДИТЕЛ:............................... 

                                       /Янка Маврева/                      
 

 

 

Съгласувано с 

юрисконсулт:................................ 
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Образец №5 – 

попълва се само от 

определения 

изпълнител при 

подписване на договора 
 
 
Приложение № 2 към чл. 37, ал. 1 от ППЗМИП 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари 

  

Долуподписаният/ата: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ........................................................................................, 

дата на раждане: ................................................................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................., 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за чужди граждани без постоянен адрес) 

в качеството ми на: 

 

 

на ........................................................................................................................................... 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

с ЕИК/БУЛСТАТ/ номер в съответния национален регистър ......................................., 

вписано в регистъра при ...................................................................................................., 

  

ДЕКЛАРИРАМ: 

  

І. Действителни собственици на представляваното от мен юридическо лице/правно 

образувание са следните физически лица: 

1. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................,. дата на раждане ..........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

е или 

правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 

ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

................................................................................................................................; 
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управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други 

въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или 

друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване 

на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на 

ЗМИП; 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, 

заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; 

дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

установи друго лице като действителен собственик; 

очва се)......................................................................................................... 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

........................................................................................................................................... 

2. ............................................................................................................................................ 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ..................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ............................................................................................. 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

или адрес: ............................................................................................................................, 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

което е: 

правата на глас, включително посредством държане на акции на приносител, съгласно § 2, 

ал. 1, т. 1 от допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

Търговския закон (посочва се конкретната хипотеза) 

...............................................................................................................................; 

управителните и контролните органи, преобразуване, прекратяване на дейността и други 

въпроси от съществено значение за дейността, съгласно § 2, ал. 3 от допълнителните 

разпоредби на ЗМИП; 

лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или 

друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване 

на решаващо влияние чрез трети лица, съгласно § 2, ал. 4 от допълнителните разпоредби на 

ЗМИП; 

ел, 

бенефициер или лице, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната 

собственост, или лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства, или лице, 

заемащо длъжност, еквивалентна или сходна с предходно посочените; 
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дейност и което отговаря най-малко на някое от условията, посочени в § 2, ал. 1, т. 1 - 3 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП; 

установи друго лице като действителен собственик; 

............................ 

Описание на притежаваните права: .............................................................................. 

............................................................................................................................................ 

  

ІІ. Юридически лица или други правни образувания, чрез които пряко или непряко се 

упражнява контрол върху представляваното от мен юридическо лице/правно образувание, са: 

А. Ю. лица/правни образувания, чрез които пряко се упражнява контрол: 

..............................................................................................................................................., 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ..................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: .................................................................................................................. 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: .........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: .................................................................................................. 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

Б. Ю. лица/правни образувания, чрез които непряко се упражнява контрол: 

................................................................................................................................................, 

(посочва се наименованието, както и правноорганизационната форма на юридическото лице 

или видът на правното образувание) 

седалище: ............................................................................................................................., 

(държава, град, община) 

адрес: ...................................................................................................................................., 

вписано в регистър ............................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ или номер в съответния национален регистър ..................................... 

Представители: 

1. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 
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ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

2. ..........................................................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: .................... , дата на раждане: ........................................................................, 

гражданство/а: ...................................................................................................................... 

(посочва се всяко гражданство на лицето) 

Държавата на пребиваване, в случай че е различна от Република България, или държавата по 

гражданството: ............................................................................................, 

постоянен адрес: ................................................................................................................., 

или адрес: ............................................................................................................................. 

(за лица без постоянен адрес на територията на Република България) 

Начин на представляване: ................................................................................................... 

(заедно, поотделно или по друг начин) 

  

III. Лице за контакт по чл. 63, ал. 4, т. 3 от ЗМИП: 

................................................................................................................................................, 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ: ...................., дата на раждане: ........................................................................., 

гражданство/а: ....................................................................................................................., 

постоянен адрес на територията на Република България: 

................................................................................................................................................. 

  

ІV. Прилагам следните документи и справки съгласно чл. 59, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗМИП: 

1. ............................................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................................. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране на неверни 

данни. 

  

ДАТА: ...............                                                                 ДЕКЛАРАТОР: ........................ 

(име и подпис) 

Указания: 

Попълване на настоящата декларация се извършва, като се отчита дефиницията на § 2 от 

допълнителните разпоредби на ЗМИП, който гласи следното: 

"§ 2. (1) "Действителен собственик" е физическо лице или физически лица, което/които в 

крайна сметка притежават или контролират юридическо лице или друго правно образувание, 

и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или за чиято сметка се 

осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най-малко на някое от 

следните условия: 

1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания 

действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент 

от акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно 

образувание, включително посредством държане на акции на приносител, или посредством 

контрол чрез други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се 

търгуват на регулиран пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в 

съответствие с правото на Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, 

осигуряващи адекватна степен на прозрачност по отношение на собствеността. 
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Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава 

акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно 

образувание. 

Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от акционерното 

или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание принадлежи на 

юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и също 

физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни 

образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица. 

2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски 

фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи 

съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост, 

действителният собственик е: 

а) учредителят; 

б) доверителният собственик; 

в) пазителят, ако има такъв; 

г) бенефициерът или класът бенефициери, или 

д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната собственост, 

когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде определено; 

е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над доверителната 

собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други средства. 

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост - 

физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените 

в т. 2. 

(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са 

номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо 

лице или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик. 

(3) "Контрол" е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на Търговския 

закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация за пряко или косвено 

притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо влияние върху юридическо лице 

или друго правно образувание при вземане на решения за определяне състава на 

управителните и контролните органи, преобразуване на юридическото лице, прекратяване на 

дейността му и други въпроси от съществено значение за дейността му. 

(4) Индикация за "непряк контрол" е упражняването на краен ефективен контрол върху 

юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права чрез трети 

лица, включително, но не само, предоставени по силата на упълномощаване, договор или 

друг вид сделка, както и чрез други правни форми, осигуряващи възможност за упражняване 

на решаващо влияние чрез трети лица. 

(5) Когато, след като са изчерпани всички възможни средства, не може да се установи като 

действителен собственик лице съгласно ал. 1 или когато съществуват съмнения, че 

установеното лице или лица не е действителният собственик, за "действителен собственик" 

се счита физическото лице, което изпълнява длъжността на висш ръководен служител. 

Задължените лица водят документация за предприетите действия с цел установяване на 

действителния собственик по ал. 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стр. 73 от 75 

Образец №6 – 

попълва се само от 

определения 

изпълнител при 

подписване на договора 

 

Приложение № 4 към чл. 47, ал. 1 от ППЗМИП 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП 

  

Долуподписаният/ата: ........................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............, документ за самоличност ............................................................................., 

издаден на ......................... от .............................................................................................., 

постоянен адрес: .................................................................................................................., 

гражданство/а ......................................................................................................................, 

в качеството ми на ..............................................................................................................., 

в ............................................................................................................................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ/регистрационен номер или друг идентификационен номер ............... 

Декларирам, че паричните средства, използвани в рамките на следното делово 

взаимоотношение ................................................................................................................, 

или предмет на следната операция или сделка ................................................................, 

в размер ................................................................................................................................, 

(посочват се размерът и видът на валутата) 

имат следния произход: ....................................................................................................... 

При посочване на физическо лице се посочват имената, ЕГН/ЛНЧ, а за лицата, които не 

попадат в обхвата на чл. 3, ал. 2 от Закона за гражданската регистрация - дата на раждане; 

при посочване на юридическо лице или друго правно образувание - неговото наименование, 

ЕИК/БУЛСТАТ, а ако същото е регистрирано в друга държава - наименованието, 

регистрационният номер или друг идентификационен номер, под който същото е вписано в 

съответния регистър на другата държава. 

При посочване на договори (включително договори за дарение), фактури или други 

документи се посочват техният вид, номер (ако е приложимо), дата на сключване или 

подписване, както и данни за лицата, с които е сключен договорът или които са подписали 

или издали документите. 

При посочване на наследство се посочват година на придобиване и данни за наследодателя 

или наследодателите, при посочване на спестявания - периодът, в който са натрупани 

спестяванията, както и данни за източника, а при посочване на доходи от търговска или 

трудова дейност, както и друг общоформулиран източник - периодът, в който са генерирани 

доходите, както и данни за работодателя или контрагентите. 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за деклариране 

на неверни обстоятелства. 

  

Дата на деклариране:                                                                                       Декларатор: 

....................................                                                                                      ....................... 

(подпис) 

 

 

 

 

 



 

Стр. 74 от 75 

Образец №7– 

попълва се само от 

определения 

изпълнител при 

подписване на договора 

 

Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 от ППЗМИП 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП 

 

Долуподписаният/ата: ................................ .........................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН/ЛНЧ/официален личен идентификационен номер или друг уникален елемент за 

установяване на самоличността ..............................................., 

постоянен адрес: ............................................................, 

гражданство/а: .............................................................., 

документ за самоличност: ...................................................., 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП (посочва се конкретната 

категория
45

): 

 държавни глави, ръководители на правителства, министри и заместник-министри или 

помощник-министри; 

 членове на парламенти или на други законодателни органи; 

 членове на конституционни съдилища, на върховни съдилища или на други висши 

органи на съдебната власт, чиито решения не подлежат на последващо обжалване освен при 

изключителни обстоятелства; 

 членове на сметна палата;  

 членове на управителни органи на централни банки; 

 посланици и управляващи дипломатически мисии; 

 висши офицери от въоръжените сили; 

 членове на административни, управителни или надзорни органи на държавни 

предприятия и търговски дружества с едноличен собственик – държавата; 

 кметове и заместник-кметове на общини, кметове и заместник-кметове на райони и 

председатели на общински съвети; 

 членове на управителните органи на политически партии; 

 ръководители и заместник-ръководители на международни организации, членове на 

управителни или надзорни органи в международни организации или лица, изпълняващи 

еквивалентна функция в такива организации.  

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

                                                 
45

 Съгласно чл. 36, ал. 3 от ЗМИП категориите включват съответно и доколкото е приложимо, длъжности в 

институциите и органите на Европейския съюз и в международни организации 



 

Стр. 75 от 75 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по чл. 36, ал. 2 от ЗМИП 

(посочва се конкретната категория): 

......................................................................... 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по  чл. 36, ал. 2 от ЗМИП. 

 Попадам в следната категория по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП (посочва се конкретната 

категория): 

 съпрузите или лицата, които живеят във фактическо съжителство на  съпружески 

начала; 

 низходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които низходящите от 

първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 възходящите от първа степен и техните съпрузи или лицата, с които  възходящите от 

първа степен живеят във фактическо съжителство на съпружески начала; 

 роднините по съребрена линия от втора степен и техните съпрузи или лицата, с които 

роднините по съребрена линия от втора степен живеят във фактическо съжителство на 

съпружески начала; 

 физическо лице, което е действителен собственик съвместно с лице по ал. 2 на 

юридическо лице или друго правно образувание или се намира в други близки  търговски, 

професионални или други делови взаимоотношения с лице по ал. 2; 

 физическо лице, което е едноличен собственик или действителен собственик на 

юридическо лице или друго правно образувание, за което се знае, че е било създадено в 

полза на лице по ал. 2. 

 Не попадам в категориите по чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 През последните 12 месеца съм попадал в следната категория по  чл. 36, ал. 5 от ЗМИП 

(посочва се конкретната категория):  

............................................................................ 

 През последните 12 месеца не съм попадал в категориите по  

чл. 36, ал. 5 от ЗМИП. 

 

Предоставям следната допълнителна информация във връзка с принадлежността ми към 

горепосочената категория/и: 

............................................................................ 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни обстоятелства. 

 

 

ДАТА: ...............                                                              ДЕКЛАРАТОР: ....................... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


