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                                                          ДДООККУУММЕЕННТТААЦЦИИЯЯ  
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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 № 780027 на 03.04.2017г. 

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

№  780025  на 03.04.2017г. 

 

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

съдържа: 

 

                                                                 Раздел I    

                                                           ОБЩИ УСЛОВИЯ.  

 

1. Обект, предмет и описание 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. 

 

1. Предоставяне на разяснения; 
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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. Обект, предмет и описание на поръчката 

 Обект на поръчката е доставка по чл.3, ал.1,т.2 от ЗОП. 

 Предмет на поръчката: „Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали“. 

 Описание на поръчката: Периодично повтарящи се доставки на рентгенови филми, 

лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД 

гр.Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, съгласно приложената количествена спецификация с цел 

избор на доставчик на посочените обособени позиции и сключване на договор за доставка 

при най-благоприятни условия за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД, гр. Кърджали.   

1.2. Възложител на обществената поръчка. 

 Възложител на настоящата обществена поръчка е Изпълнителния директор на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД гр.Кърджали Доц. 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 доставките 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 доставката 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. Минимални изисквания във връзка с изпълнение на предмета на поръчката 

 Участникът следва да притежава валидно разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато 

участникът е търговец, или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с 

медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. 

 

1.6. Обособени позиции 

 Поръчката е разделена на 36 обособени позиции: 

 ОП№1 Реактиви и консумативи за Глюкоанализатор KABE-GA-2 + GA-3 -  

Затворена система; 

 ОП№2 Реактиви и консумативи за Глюкоанализатор Senso Star GL-30 - 

Затворена система; 

 ОП№3  Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор SYSMEX 

KX 21N - Затворена система; 

 ОП№4 Реактиви и консумативи за Кръвно-газов анализатор ABL-5 - 

Затворена система.; 

 ОП№5 Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър SYSMEX 

CA–500; 

 ОП№6 Реактиви RA 1000; 

 ОП№7 Консумативи за RA 1000; 

 ОП№8 Реактиви  и консумативи за Кобас - Интегра 400+  Затворена 

система; 

 ОП№9 Реактиви и консумативи за Електролитен анализатор - 

Изиелектролайс - Затворена система; 

 ОП№10 Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор Мini Vidas - 

Затворена система; 

 ОП№11 Реактиви и консумативи за NYCO CARD - Затворена система; 

 ОП№12 Реактиви за хематологичен анализатор "SYSMEX XS-800i" - 

Затворена система; 

 ОП№13 Други реактиви и разтвори; 

 ОП№14 Сухи тестове; 

 ОП№15 Други лабораторни консумативи; 

 ОП№16 Моновети за вземане на венозна кръв с конектор за спринцовка 

тип "Луер"; 

 ОП№17 Реактиви за паразитологична лаборатория за апарат "Urit 660-

ELISA"; 

 ОП№18 Консумативи за паразитологична лаборатория за апарат "Urit 

660-ELISA"; 

 ОП№19 Други реактиви и консумативи за паразитологична лаборатория; 

 ОП№20 Реактиви и консумативи за серологична лаборатория; 

 ОП№21 Реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория; 

 ОП№22 Реактиви за отделение по трансфузионна хематология; 

 ОП№23 Реактиви за центрофуга Diamed – Затворена система; 

 ОП№24 Бързи минутни тестове; 
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 ОП№25 Kонсумативи за отделение по транфузионна хематология; 

 ОП№26 Реактиви за клинична патология и съдебна медицина; 

 ОП№27 Китове и бои за оцветяване; 

 ОП№28 Консумативи за клинична патология и съдебна медицина; 

 ОП№29 Реактиви за молекулярно-генетична лаборатория; 

 ОП№30 Китове за молекулярно-генетична лаборатория; 

 ОП№31 Китове за биохимичен пренатален скрининг (затворена система за 

работа с WALLAC ELISA Plate reader); 

 ОП№32 Други китове; 

 ОП№33 Имунохистология за молекулярно-генетична лаборатория; 

 ОП№34 Консумативи за молекулярно-генетична лаборатория; 

 ОП№35 Рентгенови филми за чувствителни фолии /зелена вълна/; 

 ОП№36 Рентгенови филми "DRYSTAR" (за сух принтер). 

Всяка обособена позиция съдържа номенклатури /редове/, всяка от които е обозначена 

със собствен пореден номер в количествената спецификация. Номенклатурите са включени в 

списъци по обособени позиции, всяка от които има отделно име. Участниците оферират 

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

общата стойност на цялата обособена позиция. Не се оценяват предложенията на участници, 

които не са оферирали медицински изделия по всички номенклатури /редове/ на обособените 

позиции. 

Само по следните обособени позиции: 

 ОП№5 Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър SYSMEX 

CA–500; 

 ОП№6 Реактиви RA 1000; 

 ОП№13 Други реактиви и разтвори; 

 ОП№14 Сухи тестове; 

 ОП№15 Други лабораторни консумативи; 

 ОП№19 Други реактиви и консумативи за паразитологична лаборатория; 

 ОП№20 Реактиви и консумативи за серологична лаборатория; 

 ОП№21 Реактиви и консумативи за микробиологична лаборатория; 

 ОП№25 Kонсумативи за отделение по транфузионна хематология; 

 ОП№26 Реактиви за клинична патология и съдебна медицина; 

 ОП№27 Китове и бои за оцветяване; 

 ОП№28 Консумативи за клинична патология и съдебна медицина; 

 ОП№30 Китове за молекулярно-генетична лаборатория; 

 ОП№32 Други китове; 

не се изисква комплесност на обособената позиция и участницити могат да 

подават предложения по отделни номенклатури/редове/ на обособените позиции. Оценката е 

индивидуална за всяка отделно оферирана номенклатура/ред/. Всеки участник може да 

подаде предложение за участие в една или повече обособени позиции или номенклатури от 
техническата спецификация. 

 

1.7. Възможност за представяне на варианти в офертите 

 Не се допускат варианти в офертите. 
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1.8. Място и срок за изпълнение на договора 

Място на услугата е болнична аптека/склад за медицински изделия в МБАЛ „Д-р 

Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали, бул. „Беломорски” №53. 

 

 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. 

 

1.9. Стойност на поръчката. 

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената 

стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение. 

В стойността на договора за доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на  ММББААЛЛ  ""ДД--рр  ААттааннаасс  ДДааффооввссккии""  ААДД  ггрр..ККъъррдджжааллии  се включват 

всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и 

обхват. 

 Договорът е обект на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно 

законодателството на Република България. 

Прогнозна стойност на поръчката е до 1 241 500,00 (Един милион двеста 

четиридесет и една хиляди и петстотин) лева без вкл.ДДС.  

В прогнозната стойност на поръчката от 1 241 500,00 лв. са включени и плащания 

към бъдещия/те изпълнител/и до 250 000,00 лв., по предвидената опция за удължаване 

срока на договора.  

Участниците, въз основа на приложен към настоящата документация списък на 

медицински изделия, групирани по обособени позиции и/или номенклатури с примерни 

количества, изготвят и представят предложение за изпълнение на поръчката  или за част от 

нея /Приложение №1 и Приложение №2/. Общата стойност на поръчката се определя в лева, 

съгласно стойността на класираните на първо място предложения по обособени позиции 

и/или номенклатури. Посочените количества по количествената спецификация са 

ориентировъчни и не пораждат задължение за МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" - АД,  гр. 

Кърджали да ги закупи в целия прогнозен обем. Фактическото изпълнение на обществената 

поръчка се определя на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост на 

изпълнението на поръчката. 

Предложените от кандидата и приети от възложителя единични цени на медицински 

изделия  са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на договора. 

 

1.10. 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: 

Плащането се извършва отсрочено, чрез банков превод в левове, в срок от 60 

(шестдесет) дни след представяне на приемно-предавателен протокол и фактурата. 

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

от възложителя се отстраняват от участие в процедурата. 

 

1.11. Срок на валидност на офертата – 6 /шест/ месеца. 
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ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

2.1. Технически характеристики, прогнозни количества и прогнозна стойност. 

Обосо

бена 

позици

я № 

Поред

ен № Обособена позиция Мярка 

Количест

во за 24 

месеца 

Прогнозна 

стойност 

в лева без 

вкл.ДДС 

Изискуеми 

мостри / 

каталози 

1 1000 

Реактиви и консумативи за Глюкоанализатор KABE-

GA-2 + GA-3 -  Затворена система     27000,00 

каталог/прос
пект 

  1001 Микроепруветка 2ml стандарт глюкоза            бр. 2400     

  1002 Микроепруветка ESAT за кръвна захар                 бр. 48000     

  1003 Системен разтвор за глюкоанализатор х 5л. оп. 20     

  1004 Ензимна мембрана за глюкоанализатор GA бр. 24     

  1005 Холтер за капилярки бр. 2     

  1006 Иглени уплътнения (упл-я за миещо устройство) комплект 2     

  1007 Шлаух за помпа GA-2 бр. 14     

  1008 Шлаух за помпа GA-3 бр. 5     

  1009 Терморолки 80 х 25 - PLD ролки 60     

              

2 2000 

Реактиви и консумативи за Глюкоанализатор Senso Star 

GL-30 - Затворена система     25000,00 

каталог/прос
пект 

  2001 Глюкоза - Лактат сензор (3000) бр. 15     

  2002 
Реакционни чашки за кръвна захар -2мл (бели; 
предварително напълнени) бр. 20000     

  2003 Системен р-р за Senso Star (6 x 1мл) оп. 12     

  2004 Калибриращ разтвор за глюкоза х 100бр. оп. 12     

  2005 Принтерна хартия ролки 20     

  2006 Капилярки 20 микролитра х 1000 бр. оп. 12     

  2007 Профилактичен комплект за "Senso Star" комплект 2     

              

3 3000 

Реактиви и консумативи за Хематологичен анализатор 

SYSMEX KX 21N - Затворена система     16000,00 

каталог/прос
пект 

  3001 Дилуент "Celpak" х 20л оп. 180     

  3002 Лизиращ разтвор ''Stomatolyser" (3 x 500мл) оп. 52     

  3003 Почистващ разтвор "Cellclean" x 50мл оп. 24     

  3004 Контролна кръв N;L;P (3 x 1.5мл) оп. 24     

  3005 Принтерна хартия за SYSMEX KX -21N ролки 20     

              

4 4000 

Реактиви и консумативи за Кръвно-газов анализатор 

ABL-5 - Затворена система      86000,00 

каталог/прос

пект 

  4001 Буфер PH 7,3 (висок) х 140мл оп. 52     

  4002 Буфер PH 6,8 (нисък) х 140мл оп. 12     

  4003 Контрола КГА - livel 1,2,3 (30 х 1.8мл) оп. 12     

  4004 Промиващ разтвор х 340мл оп. 56     

  4005 Разтвор за ежедневно почистванене на апарата оп. 10     
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  4006 Разтвор за седмично почистванене на апарата оп. 8     

  4007 Калибриращ газ - 1 бр. 8     

  4008 Калибриращ газ - 2 бр. 8     

  4009 Мембрана за електрод за рСО2 бр. 6     

  4010 Мембрана за електрод за рО2 бр. 6     

  4011 Референтен електрод бр. 6     

  4012 Капачки за капилярки x 500бр. оп. 10     

  4013 Капилярки с литиев хепарин (4 x 250бр.) оп. 24     

  4014 Пересталтична помпа бр. 6     

  4015 Телчета-бъркалки 1 х 9мм (10 x 250бр.) оп. 6     

  4016 Термохартия за КГА ролки 20     

              

5 5000 

Реактиви и консумативи за автоматичен коагулометър 

SYSMEX CA - 500     36000,00 

каталог/прос
пект 

  5001 Kалциев двухлорид мл 2000     

  5002 АПТТ (контакт)  мл 3000     

  5003 Контролна плазма / L, H , N мл 300     

  5004 Тромбопластин  мл 5000     

  5005 Фибриноген - Вероналов буфер мл 1500     

  5006 Фибриноген - Тромбин мл 1400     

  5007 Принтерна хартия за SYSMEX ролки 20     

  5008 Реакционни туби за SYSMEX бр. 18000     

  5009 Капачки за контейнери на SYSMEX бр. 2     

              

6 6000 Реактиви за RA 1000      60000,00 

каталог/прос
пект 

  6001 ALAT   - IFCC м-д 37* мл 4000     

  6002 ASAT   - IFCC м-д 37* мл 4000     

  6003 HDL-холестерол  - директен м-д /без обезбелт./ мл 2000     

  6004 LDL-холестерол  - директен м-д /без обезбелт./ мл 2000     

  6005 Албумин  - м-д с бромкрезолово зелено мл 4000     

  6006 Алкална фосфатаза   - DGKC-стандарт.м-д 37* мл 2000     

  6007 
Амилаза   - субстрат CNPG3 - 2-хлоро-4-нитрофенил-
малтотриазид 37* мл 2000     

  6008 Билирубин-общ и дир-н Диацо м-д със сулфан-ва к-на  мл 1500     

  6009 ГГТП   - колориметричен, кинетичен 0 тип мл 3000     

  6010 ЖСК    - директен метод /без обезбелтъч./ мл 1500     

  6011 Креатенин  - Яфе кинетичен без обезбелтъчаване мл 6000     

  6012 Креатин киназа /NAC-актив/   - кинетичен стандартизир. 37* мл 4000     

  6013 Креатин киназа МБ   - кинетичен м-д на 37* мл 2000     

  6014 Кръвна захар    - GOD - PAP  м-д мл 6000     

  6015 ЛДХ    - кинетичен м-д мл 2000     

  6016 Липаза   - кинетичен двуточков м-д мл 2000     

  6017 Общ белтък  - Биуретов END PОIND м-д мл 4000     

  6018 Пикочна киселина  - ензимен метод с цветен завършек мл 3000     

  6019 Серумно желязо   - ферозинов м-д мл 2000     

  6020 Триглицериди   - GPO-POD м-д ензимен мл 5000     
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  6021 Урея  - GLDH м-д мл 6000     

  6022 Фосфор   - амониев молибдат /без обезбелтъчаване/ мл 4000     

  6023 Хлориди   - колориметрич.-тиоцианатен м-д  мл 2000     

  6024 Холестерол  - ензимен, едноточков РАР м-д мл 6000     

  6025 Random acces fluid мл 3000     

  6026 Контролни материали N;H;P мл 200     

  6027 LDL - холестерол (директен метод) мл 100     

              

7 7000 Консумативи за RA 1000     15000,00 

каталог/прос
пект 

  7001 Игли за RA-1000 (за реактиви) бр. 4     

  7002 Игли за RA-1000 (за серум) бр. 4     

  7003 Кюветни дискове за RA-1000  бр. 20     

  7004 Лампа за RA-1000 бр. 3     

  7005 Програмна дискета за RA-1000 бр. 4     

  7006 Спринцовка за RA-1000 (за реактиви) бр. 4     

  7007 Спринцовка за RA-1000 (за серум) бр. 4     

  7008 Термохартия за RA-1000 ролки 110     

  7009 Шлаух за RA-1000 бр. 30     

              

8 8000 

Реактиви  и консумативи за Кобас - Интегра 400+   

Затворена система     300000,00 

каталог/прос
пект 

  8001 C.F.A.S. (12 х 3мл) - калибратор оп. 4     

  8002 CFASL - калибратор за липиди (3 х 1мл) оп. 4     

  8003 CKMB - калибратор (3 х 1мл) оп. 4     

  8004 ISE Депротеинайзер (6 х 21мл) оп. 4     

  8005 Na Ci  Дилуент 9% (6 х 23мл) оп. 8     

  8006 Precicontrol Clinhem Multi-1 (20 x 5мл) оп. 5     

  8007 Алат х 500т. касета 50     

  8008 Албумин х 300т. касета 60     

  8009 Алкална фосфатаза х 400т. касета 30     

  8010 Амилаза х 300т. касета 80     

  8011 Асат х 500т. касета 60     

  8012 Билирубин директен х 350т. касета 40     

  8013 Билирубин тотален х 250т.  касета 60     

  8014 ГГТ х 400т. касета 90     

  8015 Глюкоза х 800т. касета 60     

  8016 Желязо х 200т. касета 100     

  8017 ЖСК х 100т. касета 90     

  8018 Контейнер за отпадъци - 400  бр. 240     

  8019 Креатин киназа МБ х 100т.  касета 250     

  8020 Креатин киназа х 200т. касета 150     

  8021 Креатинин х 700т. касета 100     

  8022 ЛДХ - L х 300т. касета 60     

  8023 Липаза х 200т. касета 100     

  8024 Общ калций х 300т. касета 40     

  8025 Микрокювети бр. 300000     
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  8026 Пикочна киселина х 400т. касета 40     

  8027 Почистващ разтвор х 1 л л 10     

  8028 Почистваща касета х 150 касета 20     

  8029 Тотален протеин х 300т. касета 100     

  8030 Триглицериди х 250т. касета 100     

  8031 Уреа х 500т. касета 100     

  8032 Фосфор х 250т. касета 30     

  8033 ХДЛ-холестерол х 200т. касета 70     

  8034 LDL-холестерол х 175т. касета 60     

  8035 Холестерол х 400т. касета 80     

  8036 Чашки за проби (сини с дупки) бр. 100     

  8037 Халогенна лампа за Кобас - Интегра 400+ бр. 20     

  8038 Activator (9 x 12мл)  оп. 24     

  8039 ISE Calibrator Direct x 250мл  оп. 120     

  8040 ISE Calibrator Indirect (Urine) x 250мл оп. 72     

  8041 Cobas Integra ISE Etcher (6 x 11мл)  оп. 24     

  8042 Cobas Integra ISE Deproteinize (6 x 21мл)  оп. 48     

  8043 Cobas Integra ISE Ref.Electrolite Sol. х 250мл оп. 72     

  8044 Cobas Integra ISE Solution-1 (6 x 17мл)  оп. 48     

  8045 Cobas Integra ISE Solution-2 (6 x 9мл)  оп. 48     

  8046 Cobas Integra ISE Solution-3 (6 x 9мл)  оп. 24     

  8047 Electrode ISE Cl (Cloride)  бр. 4     

  8048 Electrode ISE K (Potassium)  бр. 4     

  8049 Electrode ISE Na (Sodium)  бр. 4     

  8050 Electrode ISE reference  бр. 4     

              

              

9 9000 

Реактиви и консумативи за Електролитен анализатор - 

Изиелектролайс - Затворена система     24000,00 

каталог/прос
пект 

  9001 Реагентен модул Na; K; Cl бр. 36     

  9002 Почистващ кит за електр-ни анализ-ри оп. 12     

  9003 ЕЕЛ пробоподавач бр. 2     

  9004 Електрод Cl бр. 4     

  9005 Електрод K бр. 4     

  9006 Електрод Na бр. 4     

  9007 Референтен електрод бр. 4     

  9008 Модул клапани бр. 2     

  9009 Приспособление за поч-не на иглата бр. 4     

  9010 Шлаух за помпа бр. 6     

  9011 Принтерна хартия-57мм ролки 100     

              

10 10000 

Реактиви и консумативи за Имунологичен анализатор 

Мini Vidas - Затворена система     100000,00 

каталог/прос
пект 

  10001 FT-3 х 60т. оп. 10     

  10002 FT-4 х 60т. оп. 30     

  10003 TPSA х 60т. оп. 20     

  10004 ТSН х 60т. оп. 60     
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  10005 Тропонин х 60т. оп. 60     

  10006 Туморни маркери СА 19-9 х 30т. оп. 20     

  10007 Туморни маркери СЕА (s) х 60т. оп. 20     

  10008 Термохартия VIDAS ролки 40     

  10009 Anti - TPO (ATPO) 30т. оп. 10     

  10010 Anti - Tg (ATG) 30т. оп. 10     

              

11 11000 

Реактиви и консумативи за NYCO CARD - Затворена 

система     40000,00 

каталог/прос
пект 

  11001 Гликиран хемоглобин - кит оп. 120     

  11002 Микроалбумин - кит оп. 50     

  11003 C - реактивен протеин оп. 20     

  11004 Д-димер оп. 20     

  11005 Контрола за микроалбумин х 1мл мл 10     

  11006 Контролна кръв за гликиран хемоглобин х 1мл мл 10     

  11007 Микрокапилярки за гликиран хемоглобин х 200бр. оп. 20     

              

12 12000 

Реактиви за хематологичен анализатор "SYSMEX XS-

800i" - Затворена система     30000,00 

каталог/прос
пект 

  12001 Дилуент "Cellpack" х 20л оп. 40     

  12002 Реактив за хемоглобин "Sulfolyser" х 5л оп. 20     

  12003 Почистващ разтвор "Cellclean" х 50мл оп. 20     

  12004 Лизиращ р-р за бели кръвни клетки "Stomatolyser 4DL" х 5л оп. 20     

  12005 
Флуоресцентна боя за опр-не на бели кръвни клетки 
"Stomatolyser 4DS" (3 х 43мл) оп. 20     

  12006 Контролна кръв "Е-chek XE" L-1 х 4,5мл оп. 6     

  12007 Контролна кръв "Е-chek XE" L-2 х 4,5мл оп. 6     

  12008 Контролна кръв "Е-chek XE" L-3 х 4,5мл оп. 6     

  12009 Калибратор "SCS-1000" х 1мл оп. 2     

  12010 AIR PUMP SET №1 (РМ) бр. 2     

              

13 13000 Други реактиви и разтвори     2800,00   

  13001 Ледена оцетна киселина мл 2000   

каталог/прос
пект 

  13002 Солна киселина 37% мл 2500   

каталог/прос
пект 

  13003 Разтвор -брилянт - крезил блау за ретикулоцити мл 2000   

каталог/прос
пект 

  13004 Разтвор Мей - Грюнвалд мл 2000   

каталог/прос
пект 

  13005 Разтвор Романовски - Гимза мл 5500   

каталог/прос
пект 

  13006 Реактив ЕРЛИХ мл 4000   

каталог/прос
пект 

  13007 Реактив ПАНДИ мл 4000   

каталог/прос

пект 

  13008 Реактив ТРУСО мл 2000   

каталог/прос
пект 
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  13009 Сулфосалицилова киселина 20% мл 2000   

каталог/прос
пект 

  13010 Трихлороцетна киселина 20% мл 2000   

каталог/прос
пект 

  13011 Карбол фуксин мл 500   

каталог/прос

пект 

  13012 Малахитово зелено  гр 25   

каталог/прос
пект 

  13013 Метиленово синьо гр 50   

каталог/прос
пект 

              

14 14000 Сухи тестове     60000,00   

  14001 Тропонин (качествен метод) тест 2600   

2 броя - 
мостри 

  14002 Д-Димер (качествен метод) тест 2000   

каталог/прос
пект 

  14003 Тест за бременност тест 260   

каталог/прос
пект 

  14004 Тест за наркотици (морфин, кодеин и хероин) тест 480   

каталог/прос
пект 

  14005 Тест за окултни кръвоизливи в изпражнения (имунологичен) тест 600   

каталог/прос
пект 

  14006 Тест ленти Combi - 2 (глюкоза+кетони) тест 3000   

каталог/прос
пект 

  14007 Тест ленти Combi -11 ( за KOMBI-SCAN-11) тест 24000   

каталог/прос

пект 

  14008 Тест ленти за глюкомер (ACCU - CHEK) тест 5000   

каталог/прос
пект 

  14009 Тест за ревматоиден фактор (латекс аглутинация) тест 400   

каталог/прос
пект 

  14010 Тест за антистрептолизинов титър (латекс аглутинация) тест 400   

каталог/прос
пект 

              

15 15000 Други лабораторни консумативи     16000,00   

  15001 
Автоматични пипети 5;10;20;25;50;75;100; 200;250; 500; 
1000 мкл с фиксиран обем бр. 30   

каталог/прос
пект 

  15002 Наконечници за автоматични пипети (жълти) х 1000бр. оп. 60   

5 броя - 
мостри 

  15003 Наконечници за автоматични пипети (сини) х 1000бр. оп. 40   

5 броя - 
мостри 

  15004 Ланцети (стерилни) бр. 60000   

5 броя - 

мостри 

  15005 
Микроепруветки EDTA 200 mkl в комплект с капилярка за 
дозиране бр. 10000   

каталог/прос
пект 

  15006 
Микроепруветки СУЕ 150 mkl в комплект с капилярка за 
дозиране бр. 4000   

каталог/прос
пект 

  15007 Микроепруветки тип Eрendorf с капаче х 1.5 мл бр. 6000   

каталог/прос

пект 

  15008 
Микросамплер (устр-во за вземане на артериална кръв за 
изследване на кр. газове) бр. 200   

1 – брой 
мостра 

  15009 Предметни стъкла (не матирани) бр. 6000   

каталог/прос
пект 

  15010 Кит за химическо изследване на конкременти оп. 4   

каталог/прос

пект 
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  15011 CRP   - качествен метод тест 2500   

каталог/прос
пект 

  15012 Имерсия за микроскоп мл 200   

каталог/прос
пект 

              

16 16000 

Моновети за вземане на венозна кръв с конектор за 

спринцовка тип "Луер"     83000,00 

каталог/прос
пект 

  16001 EDTA 2,2 мл бр. 80000     

  16002 Коагулация 2,9мл бр. 60000     

  16003 СУЕ 3,5 мл бр. 30000     

  16004 V серум 4,4 мл бр. 60000     

  16005 V серум 7,5 мл бр. 20000     

  16006 игла с адаптер N 20G; 21g; 22G бр. 80000     

              

17 17000 

Реактиви за паразитологична лаборатория за апарат 

"Urit 660-ELISA"     5000,00 

каталог/прос
пект 

  17001 Елиза за ехинококоза оп. 10     

  17002 Елиза за токсоплазмоза оп. 10     

  17003 Елиза за трихинелоза оп. 10     

              

18 18000 

Консумативи за паразитологична лаборатория за апарат 

"Urit 660-ELISA"     200,00 

каталог/прос
пект 

  18001 Халогенна лампа 8V/20W цокъл G4 бр. 2     

              

19 19000 

Други реактиви и консумативи за паразитологична 

лаборатория     3000,00   

  19001 Среда - Павлова комплект 5   

каталог/прос
пект 

  19002 Среда ТV-4 комплект 10   

каталог/прос
пект 

  19003 Контейнери пластм-ви с лъжичка 20-25мл (стерилни) бр. 6000   

каталог/прос
пект 

  19004 Пеницилинови шишета с тапи (малки) бр. 2000   

каталог/прос
пект 

  19005 
Стъклени епруветки 1см (вътрешен диаметър); височина-
10см  бр. 600   

каталог/прос
пект 

  19006 

Стъклени епруветки 1см (вътрешен диаметър); височина-

7см  бр. 500   

каталог/прос

пект 

  19007 
Стъклени епруветки 8мм (вътрешен диаметър); височина-
6см  бр. 500   

каталог/прос
пект 

  19008 
Пластмасови конични епруветки 1,5см/вътрешен диаметър/; 
10см височина бр. 50   

каталог/прос
пект 

              

20 20000 Реактиви и консумативи за серологична лаборатория     5000,00   

  20001 
Плаки стерилни с капак (ш-17 х д-8см - 96гнезда) за ТПХА  
"U" бр. 60   

каталог/прос
пект 

  20002 Реактив за БМТ- за сифилис (RPR - Carbon)  тест 6000   

каталог/прос
пект 

  20003 Реактив ТПХА - за сифилис  тест 600   

каталог/прос
пект 
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  20004 Слайдове за спермална морфология  тест 250   

каталог/прос
пект 

  20005 Витал Скрийн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  22006 Статив 30 гнезда с диаметър 15мм бр. 4   

каталог/прос

пект 

              

21 21000 

Реактиви и консумативи за микробиологична 

лаборатория     1500,00   

  21001 Натриев цитрат - сух, безводен (чист за анализ) гр 1500   

каталог/прос
пект 

  21002 Азотна киселина 40% л 1   

каталог/прос
пект 

  21003 Монокалиев фосфат гр 750   

каталог/прос
пект 

  21004 Динатриев хидроген фосфат гр 800   

каталог/прос
пект 

  21005 Скин милк (Skin milk) среда за замразяване на щамове мл 50   

каталог/прос
пект 

  21006 

Епруветки 2мл (пластмасови-стерилни; градуирани) с 
винтови капачки (с гумено уплатнение),  със стояща основа 
(Крио епруветки) бр. 200   

каталог/прос
пект 

              

22 22000 Реактиви за отделение по трансфузионна хематология     9000,00   

  22001 Anti A 1 (lectin) x 5мл бр. 6   

1 брой - 
мостра 

  22002 Anti H (lectin) х 5мл бр. 4   

1 брой - 
мостра 

  22003 CDE (Monoclonal) x 10мл бр. 6   

1 брой - 
мостра 

  22004 Аnti. D RH (Monoclonal) x 10мл бр. 140   

1 брой - 
мостра 

  22005 АВО - Тест серум х 10мл A (Monoclonal) бр. 240   

1 брой - 
мостра 

  22006 АВО - Тест серум х 10мл B (Monoclonal) бр. 240   

1 брой - 
мостра 

  22007 АВО - Тест серум х 10мл AB (Monoclonal) бр. 240   

1 брой - 
мостра 

  22008 Античовешки глобулинов серум за тест COOMBS бр. 4   

1 брой - 
мостра 

              

23 23000 Реактиви за центрофуга Diamed - Затворена система     22000,00 

каталог/прос
пект 

  23001 Dia Cell I;II  x 10мл (за кумбс) бр. 48     

  23003 Dia Cell А1А2ВО  x 10мл (еритроцити за кр-ни групи) бр. 96     

  23004 Diluent - 1 x 100мл бр. 4     

  23005 Diluent - 2 x 500мл бр. 4     

  23006 Гел-карти за центрофуга "Diamed"  бр. 3000     

              

24 24000 Бързи минутни тестове     20000,00   

  24001 HbsAg (Тест за хепатит В) тест 3000   

2 броя - 

мостра 

  24002 HCV (Тест за хепатит С) тест 3000   

2 броя - 
мостра 

  24003 HIV 1&2 (Тест за СПИН) тест 3000   

2 броя - 
мостра 
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25 25000 

Kонсумативи за отделение по трансфузионна 

хематология     3000,00   

  25001 Пластмасови плочки за кръвни групи (9,5/9,5 см) с 12 гнезда бр. 500   

каталог/прос
пект 

  25002 Хартиени дискове за фризер от 0 до -50 градуса бр. 200   

каталог/прос
пект 

  25003 
Хартиени дискове за хладилник за еритроцитен концентрат 
от 0 до +25 градуса бр. 200   

каталог/прос
пект 

  25004 Писци за хартиени дискове (за хладилник и фризер) бр. 12   

каталог/прос

пект 

              

26 26000 Реактиви за клинична патология и съдебна медицина     18000,00   

  26001 Ацетон (хистологичен) ЧЗА (до 5л) л 120   

каталог/прос
пект 

  26002 
Реактив за просветляване (заместител на ксилол) опаковка 
до 10л л 160   

каталог/прос
пект 

  26003 Толуол ЧЗА  х 1л ( стъклена бутилка) л 80   

каталог/прос
пект 

  26004 Ксилол хистологичен ( оп. до 10л) л 70   

каталог/прос
пект 

  26005 Етилов алкохол ЧЗА /99.9%/  х 1л ( стъклена бутилка) л 70   

каталог/прос
пект 

  26006 

Парафин на гранули на основа на високопречистени 
парафини и полимери с ниско молекулно тегло, без DMSO, с 
температура на топене 56 градуса (оп. до 5кг) кг 250   

1 опаковка - 
мостра 

  26007 
Декалцинираща течност за малки биопсии с едновременна 
фиксация (оп. до 1л) л 10   

каталог/прос
пект 

  26008 Декалцинираща течност за големи биопсии (оп. до 1л) л 10   

каталог/прос
пект 

  26009 
Лепило за покривни стъкла (на основа на ксилол) оп. до 
500мл (Еукит) л 3   

каталог/прос
пект 

  26010 
Среда за замразяващ микротом (синя, водоразтворима) оп. 
до 200мл л 1   

каталог/прос
пект 

  26011 

Спрей със сгъстен въздух, за почистване на прах и частици 
от окуляри, лещи, оптика, с наконечник за прилагане (оп. до 
200мл) мл 1000   

каталог/прос
пект 

  26012 Спрей фиксиращ за цитология (оп. до 100мл) мл 1000   

каталог/прос
пект 

  26013 
Спрей замразяващ за охлаждане на тъкани и блокчета до     -
50 градуса (оп. до 300мл) мл 1200   

каталог/прос
пект 

  26014 
Имерсионно масло, на основа на кедрово масло, с 
рефракционен индекс 1.508-1.525 (оп. до 50мл) мл 100   

каталог/прос
пект 

  26015 Формалин 10 %. (неутрален, буфериран) оп. до 10л л 550   

каталог/прос
пект 

  26016 Формалин 40 %. л 100   

каталог/прос
пект 

  26017 Формалин таблети бр. 500   

каталог/прос
пект 

              

27 27000 Китове и бои за оцветяване       40000,00   
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  27001 Азан трихром стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27002 Алциан блу стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27003 Вайгерт стайн кит оп. 2   

каталог/прос

пект 

  27004 Ван-Гизон оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27005 Гоммори стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27006 Грам Фушин стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27007 Гримелиус стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27008 Еластин стайн  Миллер кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27009 Грокот оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27010 Еозин р-р 1% л 15   

каталог/прос
пект 

  27011 Оил ред О стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27012 Мартиус Скарлет блу стайн кит за фибрин оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27013 Муцикармин стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27014 Конго ред стайн кит оп. 2   

каталог/прос

пект 

  27015 Неутрал ред стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27016 ПАС кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27017 ПТАХ стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27018 Перлс стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27019 Софранин стаин кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27020 Судан ІІІ  (на прах) гр 1000   

каталог/прос
пект 

  27021 Судан блек стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27022 Трихром Массон стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27023 Фъолген стайн кит оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27024 Хемаколор  оп. 3   

каталог/прос
пект 

  27025 Giemsa - опаковка до 2.5л л 10   

каталог/прос
пект 

  27026 Giemsa (кит за бързо оцветяване) х 500мл оп. 2   

каталог/прос
пект 

  27027 Хематоксилин Джил II GPR х 2.5л л 24   

каталог/прос

пект 
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  27028 Хематоксилин Джил III GPR х 2.5л л 20   

каталог/прос
пект 

  27029 Хематоксилин  Папаниколау-1  х 2.5л  л 20   

каталог/прос
пект 

  27030 

Папаниколау-кит (Orange G-6, EA-50, Harris Hematoxylin х 

1000мл) оп. 2   

каталог/прос

пект 

  27031 Цил Нилсен стайн кит оп. 3   

каталог/прос
пект 

  27032 Цитоколор по Шчепаник (3 х 250мл) оп. 4   

каталог/прос
пект 

              

28 28000 

Консумативи за клинична патология и съдебна 

медицина     15000,00   

  28001 
Метален архиватор за препарати с вместимост не по-малко 
от 6000бр.предметни стъкла комплект 1   

каталог/прос
пект 

  28002 

Метален архиватор за блокчета с вместимост не по-малко от 

6000бр. блокчета комплект 1   

каталог/прос

пект 

  28003 

Касети биопсични със странични прорези и наклонени 
странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на 
реактиви с 0.67мм отвори бр. 200   

1 – брой 
мостра 

  28004 

Касети биопсични със странични прорези и наклонени 

странични стени под тъп ъгъл за по-добра обмяна на 
реактиви с 0.26мм отвори бр. 200   

1 – брой 
мостра 

  28005 
Мега хистологични касети за тъканна обработка (размери не 
по-малки от 75х52х15мм) бр. 100   

1 – брой 
мостра 

  28006 

Касети, хистологични със странични пропези за по-добра 
обмяна на реактиви (45градуса наклон на повърхността за 
надписване) бр. 200   

1 – брой 
мостра 

  28007 Дръжки за употребявани микротомни ножчета ( за S-35) бр. 4   

каталог/прос
пект 

  28008 Електронен таймер бр. 2   

каталог/прос
пект 

  28009 Ембединг-касети бр. 6000   

1 – брой 
мостра 

  28010 
Железни плаки за изливане на парафинови блокчета 
(24х24х5) бр. 20   

каталог/прос
пект 

  28010 Железни плаки за изливане на парафинови блокчета (7х7х5) бр. 20   

каталог/прос
пект 

  28011 Кювети стъклени (за 5бр. предметни стъкла) бр. 5   

каталог/прос
пект 

  28012 Камера на Зайк (алуминиева) бр. 2   

каталог/прос
пект 

  28013 Лепило за замразяващ микротом оп. 3   

каталог/прос
пект 

  28014 
Маркер - тънкописец за надписване на стъкла и касети, 
перманентен, устойчив на вода и хистологични реактиви бр. 20   

1 – брой 
мостра 

  28015 Микротомни ножчета  (нископрофилни) х 50бр. S-35 оп. 35   

каталог/прос
пект 

  28016 
Микротомни ножчета  (високопрофилни) х 50бр. за 
замразяващ микротом оп. 20   

каталог/прос
пект 

  28017 Пластмасова кутия за  предметни стъкла 25бр.  бр. 5   

каталог/прос
пект 

  28018 Покривни стъкла (със силиконово покритие 24/50 мм) бр. 15500   

1 опаковка - 
мостра 
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  28019 
Адхезивни предметни стъкла със скосени ъгли под 45 
градуса (дебелина - 1мм) х 72бр. оп. 10   

каталог/прос
пект 

  28020 
Адхезивни предметни стъкла тип "Polysine" (дебелина - 
1мм) х 72бр. оп. 10   

каталог/прос
пект 

  28021 
Екстра адхезивни предметни стъкла -26/76мм, (дебелина -
1мм) х 72 бр. оп. 10   

каталог/прос
пект 

  28022 
Предметни стъкла (с двойно матиран край, шлифовани 76/26 
мм) бр. 10000   

1 опаковка - 
мостра 

  28023 Контейнери за биопсични/оперативни материали х 10мл бр. 40   

каталог/прос
пект 

  28024 Контейнери за биопсични/оперативни материали х 20мл бр. 40   

каталог/прос
пект 

  28025 Контейнери за биопсични/оперативни материали х 30мл бр. 40   

каталог/прос
пект 

  28026 Контейнери за биопсични/оперативни материали х 50мл бр. 40   

каталог/прос

пект 

  28027 
Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис 
"10% формалин" х 125мл бр. 100   

каталог/прос
пект 

  28028 
Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис 
"10% формалин" х 250мл бр. 100   

каталог/прос
пект 

  28029 
Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис 
"10% формалин" х 500мл бр. 100   

каталог/прос
пект 

  28030 
Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис 
"10% формалин" х 1000мл бр. 50   

каталог/прос
пект 

  28031 
Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис 
"10% формалин" х 3000мл бр. 10   

каталог/прос
пект 

  28032 
Контейнери за биопсични/оперативни материали, с надпис 
"10% формалин" х 5000мл бр. 10   

каталог/прос
пект 

  28033 Стъклен цилиндър 100мл бр. 2   

каталог/прос

пект 

  28034 Стъклен цилиндър 250мл бр. 4   

каталог/прос
пект 

  28035 Стъклена бъркалка 200 х 3 мм бр. 25   

каталог/прос
пект 

  28036 Стъклени вани д.15 х ш.10 х в.14см бр. 6   

каталог/прос
пект 

  28037 Филтърна хартия 50х50см х 1 лист лист 250   

каталог/прос
пект 

  28038 
Разтвор за почистване на парафин, на основа на минерални 
масла, в алкохолна среда (оп. до 200мл) мл 800   

каталог/прос
пект 

  28039 

Дезинфектант за криостати, активен при ниска температура 

(оп. до 500мл) мл 2000   

каталог/прос

пект 

              

29 29000 Реактиви за молекулярно-генетична лаборатория       20000,00 

каталог/прос
пект 

  29001 Кит за изолация на геномна ДНК  тест 4000     

  29002 
Тrizma ® Base primary standard and buffer >=99.9% (titration), 
на кристали - Буфер  кг 3     

  29003 
SIAL -AR оцетна киселина MIN. 99.8%, ЧЗА, R.G., 
полиетиленова бутилка л 15     



 

Стр. 20 от 76 

  29004 
FLUKA - AR ETHYLENEDIAMINETETRAACETIC ACID, 
>=98.0% (KT) purum, >=98.0% (KT) ЕДТА  кг 3     

  29005 

SIAL-AR BORIC ACID POWDER, EXTRA PURE, DAB, 
PH.EUR., B.P., N.F., PH. FRANC. Puriss., meets analytical 
specifications of Ph. Eur., BP, NF, 99.5-100% powder- борна 
киселина на прах  кг 3     

  29006  Universal Agarose -  Универсална агароза  кг 3     

  29007 

Ethidium bromide solution BioReagent, for molecular biology, 
10mg/ml in H2O Етидиум бромид разтвор за молекулярна 
биология  мл 60     

  29008 
SIAL-GLYCEROL, 99%EXTRA PURE- Глицерол 99% екстра 
чист  л 3     

  29009 

 BROMPHENOL BLUE SOLUTION, ~1% IN N,N-
DIMETHYLFORMAMIDE Standard Fluka -AR ~1% in DMF  - 
Бромфенол синьо разтвор ~1% в диметилформамид стандарт  мл 150     

  29010 

 XYLENE CYANOLE FF, DYE CONTENT: *APROX 

75%FOR MOLECULAR BIOLOGY -Ксилол цианол, 
съдържание на багрило: приблизително 75% за молекулярна 
биология гр 60     

  29011 Orange G- багрило азониабицик  гр 300     

  29012 
Nuclease-free water- Вода за молекулярна биология без 
нуклеаза  л 30     

  29013 
10X REDTaq PCR REACTION BUFFER- буфер за 
полимеразно верижна реакция   мл 30     

  29014 
dNTP Mix, set PCR Grade (4x250ml)dNTP Mix,  – комплект 
нуклеотиди за полимеразно верижна реакция  оп. 6     

  29015 

MAGNESIUM CHLORIDE 25MM SOLUTION *PCR 
REAGENT PCR Reagent – Магнезиев хлорид за полимеразно 

верижна реакция  мл 30     

  29016 Taq DNA Polymerase (250 U) ДНК – полимераза ензим  оп. 12     

  29017 

 DNA-Sizer XII 5x50mg PhiX174 DNA/Hae III(11 discrete 
fragments)in 10mM Tris-HCI and 1mM EDTA.Including 6x 
Loading DNA-Sizer XII 5x50mg PhiX174 DNA/Hae III(11 
discrete fragments)in 10mM Tris-HCI and 1mM 
EDTA.Including 6x Loading Buffer – Маркер за полимеразно 
верижна реакция в триз-буферен разтвор за поставяне в гел оп. 6     

  29018 

BstN1, recombinant- рестриктивен ензим за ДНК, 

рекомбинантен  оп. 3     

  29019 

ALBUMIN FROM BOVINE SERUM >=98% (agrarose gel 
electrophoresis), lyophilized powder- лиофилизат телешки 
албуминов серум за електрофореза х 50гр бр. 6     

  29020 
MDE ® (Mutation Detection Enhancement) Gel Solution – 
250ml – разтвор за гел електрофореза  оп. 6     

  29021 
FORMAMIDE puriss. P.a., ACS reagent, >=99.5%(GC/T) 
Формамид реактив  л 3     

  29022 

 Натриев хидроксид, пелети, ЧЗА, DA puriss., отговаря по 
аналитична спецификация на pH, Eur., BP, NF, E524, 98-
100.5%, пелети кг 3     

  29023 

SIAL -AR AMMONIUM PEROXODISULFATE R. G. REAG. 
AC S, REAG.PH. EUR. Puriss. P.a. ACS reagent, reag. Ph. Eur., 
>=98% Амониев пероксидисулфат  гр 3000     
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  29024 
N,N,N',N'-TETRAMETHYLETHYLENEDIAMMINE, RE 
ReagentPlus®, 99%- тетраметилен диамин мл 3000     

  29025 

ACRILAMIDE MOLECULAR BIOLOGY REAGENT for 

molecular biology, >=99% (HPLC)- Акриламид за 
молекулярна биология  гр 600     

  29026 

N,N'-METHYLENE-BIS-
ACRYLAMIDE*ELECTROPHORESIS REAGENT for 
electrophoresis, >=98%, powder- биз акрлиламид пудра за 
електрофореза  гр 300     

  29027 
Acetic Acid 100% Molecular biology Grade- Оцетна киселина 
100% за молекулярна биология  мл 6000     

  29028  Silver nitrate puriss. P.a., >=99.5% (AT)- Сребърен нитрат  гр 300     

  29029 
SODIUM BOROHYDRIDE, REAGENTPLUS, 99% -Натриев 
борохидрат 99% гр 600     

  29030 

FORMALDEHYDE SOLUTION BIOREAGENT, FOR 
MOLECULAR BIOLOGY for molecular biology – 

формалдехид разтвор за молекулярна биология  мл 1500     

  29031 

SODIM CARBONATE ANHYDROUS, BioUltra, anhydrous 
>=99.5% (calc. on dry substance, T) – Натриев карбонат 
анхидрат 99.5% сухо вещество  гр 3000     

              

30 30000 Китове за молекулярно-генетична лаборатория       20000,00   

  30001 
PCR Primer сонди за конвенционална полимеразноверижна 
реакция х 20бр. комплект 3   

каталог/прос
пект 

  30002 
PCR Primer TagMan сонди за полимеразноверижна реакция в 
реално време х 20бр. комплект 3   

каталог/прос
пект 

  30003 
PCR Primer SYBRGreen сонди за полимеразноверижна 
реакция в реално време х 20бр. комплект 3   

каталог/прос
пект 

  30004 

iTag Universal probes supermix 500 x 20 ulreactions, 5ml 

(5x1ml), супермикс за полимеразно-верижна реакция комплект 3   

каталог/прос

пект 

  30005 
iTag Universal SYBR Green supermix 500 x 20 ul reactions, 
5ml (5x1ml), супермикс за полимеразно-верижна реакция комплект 3   

каталог/прос
пект 

  30006 

iProof HF Master mix 100 x 50 ul reactions, premixed PCR 
reagents, includes 2x master mix - мастер микс за 
полимеразно-верижна реакция, подходяща за повечето 
реакции комплект 3   

каталог/прос
пект 

  30007 

Precision Plus Protein Dual Xtra Standards 500ul, mixture of 
recombinant proteins (2-250kDa) - протеинов маркер за 
електрофореза комплект 3   

каталог/прос
пект 

  30008 
2 x Laemmli Sample Buffer - буфер за проби за протеинова 
електрофореза - SDS - PAGE комплект 12   

каталог/прос
пект 

  30009 
10 х Tris/Glycine/SDS buffer - електрофорезен буферен 
разтвор, концентрат мл 12000   

каталог/прос
пект 

  30010 SDS-PAGE reagent starter kit - комплект за гел електрофореза комплект 7   

каталог/прос
пект 

  30011 

Boi-Safe Coomassie Stain - оцветителна боя за 

полиакриламидни гелове мл 12000   

каталог/прос

пект 

              

31 31000 

Китове за биохимичен пренатален скрининг (затворена 

система за работа с WALLAC ELISA Plate reader)      30000,00 

каталог/прос

пект 

  31001 free bHCG (0.2 -200ng/ml) 96assays - човешки оп. 60     
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хорионгонадотропин 

  31002 PAPP-A, 96 assays – хормон на бременността  оп. 60     

  31003 
hAFP/hCGB, 96 assays двойно белязан тест за 
алфафетопротеин и човешки хорионгонадотропин оп. 30     

  31004 Estriol uE3 (0.5-50 nMol/l), 96 assays – Естриол оп. 30     

  31005 
Майчин контролен серум PAPP-A/bHCG (лиофилизант) L; 
M: H; х 1мл бр. 45     

              

32 32000 Други китове:     10000,00   

  32001 

Beta globin strip assay хибридизационни стрипове за б-

таласемия  тест 60   

каталог/прос

пект 

  32002 CFTR19- хибридизационни стрипове за муковисцидоза  тест 60   

каталог/прос
пект 

  32003 Helicobacter Pylori кит за полимеразновержна реакция  тест 60   

каталог/прос
пект 

  32004 Човешки папиломен вирус генотипиране кит  тест 300   

каталог/прос
пект 

  32005 Човешки папиломен вирус 6/11 електофорезен кит  тест 300   

каталог/прос
пект 

  32006 
Gene Quality AB Thrombo type plus strips- хибридизационни 
стрипове за тромбофилия  тест 150   

каталог/прос
пект 

  32007 
Borrelia Burgdorferi sensulato кит за полимеразноверижна 
реакция  тест 150   

каталог/прос
пект 

  32008 
N. gonorrheae, C. Trachomatis, M.genitalium, T. vaginalis 
multiprime FTR китове за инфекциозен причинител  тест 150   

каталог/прос
пект 

  32009 
kRas/bRaf mutation kit – кит за детекция на мутации в гени, 
свързани с онкологични заболявания тест 65   

каталог/прос
пект 

  32010 
DNA sorb kit- за изолация на ДНК от бактерии и вируси от 
урогенитални проби и простатен разтвор тест 130   

каталог/прос
пект 

              

33 33000 

Имунохистология за молекулярно-генетична 

лаборатория     20000,00   

  33001 
Лепило за покривни стъкла Mount Quick Aqueous, 
водноразтворимо за ИХХ  х 30мл оп. 10   

каталог/прос
пект 

  33002 Пипета Пастьор 1мл бр. 2000   

каталог/прос
пект 

  33003 Пипета Пастьор 3мл бр. 2000   

каталог/прос
пект 

  33004 Визуализираща система за ИХХ кит х 250теста оп. 3   

каталог/прос

пект 

  33005 Епитопен възстановител за ИХХ разтвор pH 6 мл 2000   

каталог/прос
пект 

  33006 Епитопен възстановител за ИХХ разтвор pH 8 мл 2000   

каталог/прос
пект 

  33007 Епитопен възстановител за ИХХ разтвор pH 10 мл 2000   

каталог/прос
пект 

  33008 Кърпички хартиени за попиване оп. 150   

каталог/прос
пект 

  33009 Концентрат за измиване на препарати за ИХХ мл 10000   

каталог/прос
пект 
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  33010 
Антитела – миши анти-човешки за различни биомаркери 
(лиофилизат) бр. 15   

каталог/прос
пект 

  33011 
Антитела – миши анти-човешки за различни биомаркери 
(течен концентрат) бр. 15   

каталог/прос
пект 

  33012 
Антитела – миши анти-човешки за различни биомаркери 
(готови за употреба)  бр. 15   

каталог/прос
пект 

  33013 Разредител за антитела  мл 3000   

каталог/прос
пект 

              

34 34000 Консумативи за молекулярно-генетична лаборатория       10000,00   

  34001 PCR tube 0.2ml domed caps епруветки с изпъкнало капаче  бр. 3000   

каталог/прос
пект 

  34002 QPCR tube 0.2ml епруветки  с плоско капаче, прозрачно   бр. 3000   

каталог/прос
пект 

  34003 PCR tube 0.5ml епруветки с плоско капаче безцветни  бр. 3000   

каталог/прос
пект 

  34004 
48 well PCR plates- плаки за полимеразноверижна реакция  
безцветни бр. 100   

каталог/прос
пект 

  34005 QPCR капачета на стрип безцветни х 12 стрипа оп. 100   

каталог/прос
пект 

  34006 
1.7ml Save Seal Tubes- епруветки с безопасно запечатване 
безцветни  бр. 3000   

каталог/прос
пект 

  34007 
Multi-Twist top vials 2ml крио-епруветки с опора свободно 
стоящи с капаче с винт (пластмасови) бр. 3000   

каталог/прос
пект 

  34008 
Multi-Twist top vial caps 2мл крио-епруветки с капаче с винт 
– различни цветове  бр. 3000   

каталог/прос
пект 

  34009 Filter tips – връхчета с филтър 0.1- 10ml 0.1- 10mкl х 96бр. оп. 30   

каталог/прос

пект 

  34010 Filter tips – връхчета с филтър  1-200ml 1-200ml х 96бр. оп. 30   

каталог/прос
пект 

  34011 Loading tips- връхчета за гел 0.5-200ml 0.5-200ml х 96бр. оп. 15   

каталог/прос
пект 

  34012 Pipette tips Връхчета 1-20ml 1-20ml х 96бр. оп. 50   

каталог/прос
пект 

  34013 Pipette tips Връхчета  100-1000ml х 96бр. оп. 50   

каталог/прос
пект 

  34014 Pipette tips Връхчета 0.5-10ml 0.5-10ml  бр. 3500   

каталог/прос
пект 

  34015 Pipette tips Връхчета   1-10ml 165mm бр. 1500   

каталог/прос
пект 

  34016  conical tube Конични епруветки 15ml бр. 1500   

каталог/прос
пект 

  34017  conical tube Конични епруветки 50ml бр. 1000   

каталог/прос
пект 

  34018 serological pipets серологични пипети 2ml бр. 2000   

каталог/прос
пект 

  34019 serological pipets серологични пипети 5ml бр. 600   

каталог/прос
пект 

  34020 serological pipets серологични пипети 25ml бр. 600   

каталог/прос

пект 

  34021 Моновети с литиев хепарин с обем 0.5ml бр. 2   

каталог/прос
пект 
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  34022 Моновети с литиев хепарин с обем 9.0ml бр. 1   

каталог/прос
пект 

              

35 35000 Рентгенови филми за чувствителни фолии /зелена вълна/     3000,00 

каталог/прос
пект 

  35001  Мамографски филми 18х24 см 100 бр. оп. 25     

  35002  Мамографски филми 24х30 см 100 бр. оп. 2     

  35003  Машинен фиксаж л 250     

  35004  Машинен проявител л 250     

              

36 36000 Рентгенови филми "DRYSTAR" (за сух принтер)     66000,00 

каталог/прос
пект 

  36001  Рентгенови филми  "DRYSTAR"  20х25 см 100 бр. оп. 180     

  36002  Рентгенови филми  "DRYSTAR"  35х43 см 100 бр. оп. 50     

 

2.2. Срок на доставка.  
Доставките ще се изпълняват от изпълнителя в срок, предложен от същия   в дни, до 3 

(три) дни, след получаване на писмена заявка от Възложителя по факс, електронна поща или 

друг начин, а за спешните случаи до 24 (двадесет и четири) часа след обаждането. 

 

2.3. Остатъчен срок на годност.  

 Остатъчният срок на годност на медицинските изделия към датата на доставка не 

трябва да бъде по-малък от 60 % от обявения  върху опаковката срок на производителя. 

 

2.4. Изисквания към медицинските изделия  

2.4.1. Оферираните от участниците медицински изделия следва да отговарят 

на изискванията на Закона за медицинските изделия (ЗМИ); 

2.4.2.  Всяко оферирано медицинско изделие следва да има ЕС декларация за 

съответствие и „СЕ“ маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 

и чл. 15 от ЗМИ; 

2.4.3. Инструкция за употреба на предлаганото медицинско изделие на 

български език, а за медицинските изделия, за които не се изисква 

инструкция за употреба, съгласно чл.16, ал.1 ат ЗМИ, участникът следва 

да представи макет на опаковката на медицинското изделие с графично 

изображение „СЕ”  – на електронен или хартиен носител; 

2.4.4. Участникът, определен за изпълнител, е необходимо да поддържа на 

склад средномесечни количества медицински изделия спрямо 

прогнозните количества, обявени от възложителя; 

2.4.5. В техническите си предложения участниците следва да представят 

документ за оторизация/оторизационно писмо от производител, 

удостоверяващо права за представителство и търговия на територията 

на Република България/договор за дистрибуция/ декларация за 

информираност, издадена от  производителя, че участникът ще подава 

оферти за участие в обществени поръчки по отношение на посоченото в 

декларацията медицинско изделие или друг подходящ документ, по своя 

преценка, издаден от производителя или официален дистрибутор, от 

който да е видно, че участникът може да доставя оферираните 

медицински изделия, предмет на поръчката.  В случай, че участникът 

може да представи документ, издаден от лице, различно от 

производителя той е длъжен да представи доказателства за връзката 

между издателя на документа и производителя медицинско изделие. В 
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представения от участника документ/и следва да са посочени 

медицинските изделия с техните търговски наименования. 
  

Мотиви за изискване на документ/и по т. 2.4.3: 

 С оглед предмета, обема и сложността на настоящата обществена поръчка и съгласно 

разпоредбата на чл. 39, ал. 3, буква „ж“ ППЗОП, възложителят изисква описаните в т. 2.4.5  

документи с цел постигане на сигурност в обезпечаването на бъдещите доставки на 

медицински изделия, необходими за лечение на пациенти в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ 

АД гр.Кърджали. Възложителят взима предвид хипотезата, че е възможно възлагането на 

поръчката на участник, който не разполага с необходимите на възложителя наличности или 

няма възможности за доставянето им, въпреки представената в техническото предложение 

декларация за поддържане на склад на средномесечни количества. Съгласно разпоредбите на 

ЗОП, възложителят е длъжен да проведе отново процедура за избор на доставчик, като до 

сключване на договор липсата на медицински изделия би нарушила и значително би 

затруднила нормалната дейност на лечебното заведение. 
  

Рентгенови филми: 

 Рентгеновите филми да бъдат поставени в непрозрачни кутии, добре затворени и 

запечатани. На кутиите да има етикет посочващ производителят, видът, размерът 

на филма и други специфични обозначения, като начин на съхранение и т.н.  

 Да бъде посочена и чувствителността им към определена вълна.  

 Да се посочи, датата на производство и крайният срок на годност /или остатъчен 

срок на годност/. 

 

Лабораторни реактиви: 

 Участниците трябва да представят  разработени програми за всички показатели по 

ОП№6 Реактиви RA 1000, които се работят от биохимичният анализатор RA 1000. Без 

предоставяне на  програми предложенията на участниците няма да се разглеждат и ще 

бъдат отстранени от участие по обособената позиция. Програмите се поставят към 

техническото предложение по съответната позиция.  

 Контролните серуми за биохимия (нормален и патологичен) да са мултипараметрови 

(поне 30 показателя) с обявени стойности за поне няколко метода и апарата.  

 Участниците да предоставят декларация от производителя на реактивите за 

съвместимостта им с апарата, за който се предлагат. Ако участниците представят 

дубликати (със същият или сходен химически състав) на реактивите и химикалите за 

апаратите „затворена система”, следва да представят писменно разрешение от 

производителя на оригиналния продукт и сертификат за проследимост до 

дифинитивен метод.   

 Участниците, които оферират сухи тестове за качествено изследване на урина, по 

ОП№14 Сухи тестове, номенклатура 14007 Тест ленти Combi -11 представят 

декларация, с която декларират, че за срока на договора ще предоставят за 

безвъзмезно ползване апарат за отчитане на оферираните реактиви. 

 Лабораторните реактиви да се транспортират до склада на МБАЛ „Д-р Атанас 

Дафовски” АД – гр. Кърджали при температура и условия, отговарящи на изискваната 

за съответния реактив. 

 

2.5. Мостри, каталози, проспекти, технически спецификации от 

производителя: 

 

2.5.1. Мостри 

Изискуемите мостри се представят в срока за представяне на офертите. Те трябва да 

бъдат опаковани отделно от документите по чл.47, ал.3 от ЗОП в подходящи опаковки с 
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фирмен знак на участника и съответстващи на оферираните в техническото предложение 

търговски продукти, задължително придружени с опис. Трябва да бъдат обозначени по 

начин, от който да е видно кой ги представя, а когато е приложимо и за коя обособена 

позиция се отнасят.  

Всяка една представена мостра следва да бъде обозначена с номера и  

наименованието, отговарящи на съответните в спецификацията на Възложителя, в 

изисканото от Възложителя количество и в срок на годност. Участник, който не представи 

задължително изискуемите мостри ще бъде отстранен от участие по съответната обособена 

позиция и/или номенклатура. 

Комисията, назначена от Възложителя, ще има право да изиска от участниците 

предоставяне на мостри, извън задължително изисканите от участниците в разумен срок, но 

не по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на писмото с искане за предоставяне 

на допълнителни  мостри. 

Мострите се представят в най-малката предлагана разфасовка/опаковка. 

Възложителят връща всички мостри, чиято цялост и търговски вид не са нарушени, в 

срок до 10 дни от сключването на договора или прекратяване на процедурата. 

Възложителят може да задържи мострите на участника, с който е сключен договорът 

за обществената поръчка, до приключване на договора. 

Невърнатите мостри подлежат на заплащане на представилите ги участници съгласно 

тяхната стойност, определена по един от следните начини: 

 за предмети с оферирана единична стойност – съгласно посочената стойност в 

офертата на съответния участник; 

 за предмети, чиято стойност не може да се определи по единична стойност, но 

е наличен официален каталог или ценоразпис, поддържан от съответния 

участник, по единичната стойност, посочена в съответния каталог или 

ценоразпис; 

 за предмети, чиято единична стойност не може да се определи по двата 

горепосочени метода, на базата на доказана себестойност, като се вземат под 

внимание необходимите разходи за труд и материални или доставната цена. 

 

2.5.2.  Каталози, проспекти, технически спецификации 

Оферираните медицински изделия трябва да отговарят напълно на изискванията на 

възложителя. За целта е необходимо участникът да представи оригинални каталози, 

проспекти, брошури, декларации за съответствие, сертификати или друга документация с цел 

сравняване на характеристиките на медицинското изделие с изискванията на възложителя. 

Представените проспекти, каталози, брошури и технически спецификации от производители 

задължително се представят на български език – във формата на оригинал или заверени от 

участника ясно четливи фотокопия.  

Те са неразделна част от техническото предложение за изпълнение на поръчката и се 

представят задължително с опис. 

От предоставените материали трябва ясно да личи връзката между декларираната 

фирма производител и оферирания каталожен номер. Каталожният номер, посочен в  

офертата, трябва да бъде проследим в материалите,  приложени от участника.  

Непредставянето на мостри и документи по т. 2.5.2, доказващи съответствието на 

оферираното медицинско изделие с изискванията на възложителя, посочени в т. 2.1. 

„Технически характеристики“ е основание за отстраняване на участника от процедурата на 

основание чл. 107, т. 2, буква „а“от ЗОП, тъй като е представил оферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката. 

 

 

ІІІ. ИЗИСВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
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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, освен ако е реабилитиран, 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; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, 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 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен 

когато се налага да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси и/или размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година; 

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

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението 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, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 

118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 
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Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

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

участниците следва да попълнят Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 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. 

 Информация относно липсата или наличието на на обстоятелства по 3.1.1. точка 3 се 

попълва в Част ІІІ, Раздел В от ЕЕДОП. 

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

се попълва в Част ІІІ, Раздел Б от ЕЕДОП. 

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 

ЕЕДОП. 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 ЕЕДОП за всяко лице или за 

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

критериййте за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 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. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията; 

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

 предварително обявените условия на поръчката; 
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 правила и изисквания, свързани със социалното и трудовото право, приложими 

колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в приложение №10 от ЗОП. 

 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 ЗОП; 

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

срока на валидност на офертата си; 

 5. Участници, които са свързани лица. 
  

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. За удостоверяване на това обстоятелство 

участникът следва да попълни част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП. 

2. Възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица. За 

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

ЕЕДОП. 

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

обстоятелствата по чл. 4, ал. 7, във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу 

изпирането на пари. За удостоверяване на това обстоятелство участникът следва да попълни 

част III, Раздел „Г“ от ЕЕДОП. 
 

3.2.Критерии за подбор на участниците 

 

3.2.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

1. На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП , във връзка с чл. 77 от ЗМИ, възложителят поставя 

изискване участникът да притежава за срока на действие на договора: 

а) Разрешение за търговия на едро с медицински изделия на територията на 

Република България или съгласно законодателството на друга държава членка или на друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

Конфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с 

медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава; 

б) Други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва 

търговия на едро с медицински изделия на територията на  Република България. 

 Изискваната от възложителя информация по т. 1 се посочва от участника в 

ЕЕДОП, Част IV Критерии за подбор, А: Годност,  т. 1.  В случай че документ е 

свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да 

посочи и данни за съответния интернет адрес.  

 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. 1.1-1.3, освен в 

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

ЕЕДОП. 

 

3.2.2.Икономическо и финансово състояние 

Възложителят няма поставени изисвания по отношение на икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 
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  3.2.3. Технически и професионални способности 
Възложителят няма поставени изисвания относно техническите и професионалните 

способности на участниците. 

 

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. 

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, 

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

участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, 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 участникът може да се позовава на капацитета 

на трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и 

професионална компетентност  - това обстоятелство се посочва в Част ІІ, Раздел В от 

ЕЕДОП. 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 ЕЕДОП 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 

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

Съответствието с критериите за подбор се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП 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. 

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и 

поставените от възложителя условия, ще се класира съгласно изискванията на чл.70, ал.1 от 

ЗОП - икономически най-изгодната оферта, въз основа на критерия оптимално съотношение 

качество/цена със следните показатели и отсносителна тежест в общата оценка както 

следва: 

 

1. Цена                              до 70 точки; 

 2.   Качество               до 30 точки; 

 

Показателят „Цена” (ПЦ) се изчислява по формулата: 

 

 ПЦ = (Цмин /Цу) х 70  

Където: 

Цу е цената предложена от участника; 

Цмин е минималната предложена цена и  70  е тегловен коефициент за цена. 

 

По обособени позиции №№ 1,2,3,4,7,8,9,10,11,12,16,17,18,22,23,24,29,31,33,34,35 и 36 

се оценява общата стойност на обособената позиция предложена от участника. Участниците 

задължително оферират всички номенклатури в посочените обособени позиции, оценката е 

комплексна.  

Предложената единична цена за всяка номенклатура се умножава по съответното 

прогнозно количество.  

Стойностите за всички номенклатури се събират.  

Получената обща стойност представлява „предложена от участника обща стойност на 

обособената позиция“. 

 Участник, който не е оферирал всички номенклатурни редове в посочените обособени 

позиции ще бъде отстранен от участие в процедурата. 

 

По обособени позиции №№5,6,13,14,15,19,20,21,25,26,27,28,30 и 32  се оценява 

единичната цена за посочена мярка /опаковка, брой, комплект, ролка, литър, милилитър, тест 

и др./. Участниците не са длъжни да оферират всички номенклатури в посочените обособени 

позиции.  
Оценката по тези обособени позиции е индивидуална за всяка номенклатура в 

обособената позиция.  

 

Показателят „Качество” (ПК)       се изчислява по формулата: 
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 ПК = (ПКу /ПКмах) х 30 

Където: 

 ПК е  получената оценка в точки, за качеството на предлаганите от всеки участник продукти 

/лабораторни реактиви, консумативи и рентгенови филми /; 

ПКу  е получената оценка за качеството на предлаганите медицински изделия на всеки 

участник. 

Пк мах е постоянна величина във формулата и представлява най-високата оценка за 

качество - 6. 

 

Показателят ПК се определя след съпоставка на получените от всички участници 

оценки за качество на предлаганите медицински изделия. 

Комисията дава максимален брой точки – 6 точки на участника, предложил оферта, 

съдържаща медицински изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на 

посочените параметри и осигуряващи най-високо качество по отношение на останалите 

оферти, съгласно експертна оценка. 

Комисията дава 3 точки на участника, предложил оферта, съдържаща медицински 

изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените параметри и 

осигуряващи високо качество по отношение на останалите оферти, съгласно експертна 

оценка.  

Комисията дава 1 точка на участника, предложил оферта, съдържаща медицински 

изделия, удовлетворяващи възложителя по отношение на посочените параметри и 

осигуряващи добро качество по отношение на останалите оферти, съгласно експертна 

оценка.  

Участник, който е оферирал продукт който не отговаря на минималните изисквания 

на Възложителя получава 0 точки и се отстранява от участие по съответната позиция и/или 

номенклатура.  

Оценката се определя по експертно становище на специалистите – членове на 

комисията по провеждане на процедурата, според степента, в която всеки офериран от 

участника продукт удовлетворява възложителя по отношение на неговото качество 

(изпитване на представени мостри, сравнение на представени каталози, технически  

спецификации от производителя, професионална преценка, предишен опит). Становището се 

базира на знанията и професионалния опит на специалистите – членове на комисията, които 

имат право да правят практически опити и тестове на представените мостри. В правото на 

комисията е да прецени в каква степен качеството на всеки офериран продукт удовлетворява 

възложителя и да го оцени по адекватен начин. 

При оферирените лабораторни реактиви и химикали за апарати „затворена система”, 

комисиията присъжда максимални 6 точки при представяне на каталози, проспекти, 

декларации от производителя на реактивите за съвместимостта с апарата, за който се 

предлагат. Ако участниците представят дубликати /със същият или сходен химически 

състав/ на реактивите и химикалите за апаратите „затворена система”, следва да представят 

писменно разрешение от производителя на оригиналния реактив и сертификат за 

проследимост до дифинитивен метод.  

Участник, който не представи необходимите документи получава 0 точки и ще бъде 

отстранен от участие по съответната обособена позиция.  

При офериране на останалите видове медицински изделия, за които има изискване за 

предоставяне на мостри, точките за качество са присъждат на база постигнати резултати от 

тяхното тестване. Удостоверява се със степента на съответствие с националните стандарти и 

препоръките в тях, добрата лабораторна практика-чувствителност, специфичност, 

възпроизводимост на метода и др. 

Възложителят може да привлича консултанти към комисията с необходимите опит, 

знания и квалификация в съответната област за оценка на техническите и функционални 

характеристики на отделните медицински изделия (за които са поискани мостри).  
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Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна 

оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка. 

Изготвената комплексна оценка на всеки участник е обект на приемане и 

утвърждаване от всички членове на комисията, което се удостоверява с подписването на 

протокола. 

Икономически най-изгодна за възложителя е офертата, събрала сбор от най-голям 

брой точки по определените показатели. 

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.67, ал.6 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 органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

 в) за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

 г) заверено копие на валидно разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато участникът е търговец, 

или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от 

компетентен орган на съответната държава 

  

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 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 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. „б“ или т.“в“ 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 

четиринадесет месеца. 

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

път, това следва да стане по следната сметка: 
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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. 

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. 

 

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 офирти. 

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. 
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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. 

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

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

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

 

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

3.2.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо- 

ЕЕДОП 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) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

г) декларация за срока на валидност на офертата; 

д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, когато е приложимо; 

е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 

налага от предмета на поръчката; 

 

3.3. Приемане на оферти 

 Оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в деловодството в 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. 2 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 
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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, 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 

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 ЕЕДОП 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.  
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 Когато част от показателите за оценка обхващат параметри от техническото 

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

офертите по показателя „Качаство“ - ПК. 

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

изискванията на възложителя. 

 

3.8. Оценка на офертите и класиране на участниците 

Комисията прилага методиката за оценка на офертите, които са допуснати до 

класиране и определя техните оценки по критерия оптимално съотношение качество/цена  

подробно описан в Раздел ІV „Критерии за възлагане на поръчката“ на настоящата 

документация. 

 Комисията класира участниците въз основа на получените общи оценки. 

Класирането на предложенията се извършва по възходящ ред на получената оценка, 

като на първо място се класира предложението с най-висока оценка комплексна оценка. 
  

VІІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. 

 

 7.1. 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“.  

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

„Вярно с оригинала“, име фамилия и подпис на представляващия участника. Документи, 

които се изисква да бъдат представени в оригинал, не се представят като копия. 

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

 7.4. 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. 

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

или корекции. 

 Офертата следва да съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец №1;  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Образец №2; 

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 ЕЕДОП. 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 ЕЕДОП 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 ЕЕДОП, 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 ЕЕДОП. 

2.3. Представявя се отделен ЕЕДОП 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. При участник-обединение - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, 

подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 

4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - копие от документ, от който да 

е видно правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 от 
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ППЗОП; 

5. Документ за упълномощаване (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ от  ППЗОП), когато лицето, 

което подава офертата, не е законният представител на участника.  Представя се 

нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично изявление, че 

упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

процедурата; 

6. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“  от ППЗОП 

- Образец №3; 

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор по чл. 39, ал. 3, 

т. 1, буква „в“ от  ППЗОП - Образец №4; 

8. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от 

ППЗОП - Образец №5; 

9. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“от  ППЗОП - Образец №6; 

10. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП за липса на свързаност 

с друг участник - Образец №7; 

11. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец №8; 

12. Декларация - Образец №9 приложима за номенклатура 14007;  

13. Ценово предложение - Образец №10. 

Предложената цена в „Ценово предложение“ задължително включва всички разходи за 

изпълнение на поръчката.   

 Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

14. Други. 
 

В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат заверени с гриф 

„Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани. 

 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката по 

чл.47, ал.2 от ППЗОП за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани 

документи по чл.39, ал.3, т.1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис 

„Предлагани ценови параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. 

Към ценовото предложение за изпълнение на поръчката участникът задължително 

прилага Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен (CD – 

формат Excel)  носител. 

Участниците попълват Приложение №1 към Предложението за изпълнение на 

поръчката по утвърдения от Възложителя макет без да променят името и структурата на 

файла, като премахват или добавят нови колони. 

Всеки участник попълва информацията във всички колони за обособените позиции / 

номенклатурите, за които участва. 

Попълненият файл се разпечатва на хартиен носител /съответстващ на файла на 

електронния носител/ само страниците, в който има попълнени данни,  подписан и 

подпечатан на всяка страница, и заедно с електронния носител се прилагат към Образец №3 

Предложение за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция. 

 

Участниците попълват Приложение №2 към Ценовото предложение за изпълнение на 

поръчката по утвърдения от Възложителя макет без да променят името и структурата на 

файла, като премахват или добавят нови колони. 

Всеки участник попълва информацията във всички колони за номенклатурите, за 

които участва. 
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Цените за единица мярка /опаковка, тест, милилитър, бр. и т.н../ се посочват не по-

вече от четири знака след десетичната запетая, а цена на опаковка до два знака след 

десетичната запетая.  

Попълненият файл се разпечатва на хартиен носител /съответстващ на файла на 

електронния носител/ само страниците, в който има попълнени данни,  подписан и 

подпечатан на всяка страница, и заедно с електронния носител се прилагат към Образец №10 

Ценово предложение  в отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, с посочване на позицията, за която се отнасят. 

За всяка обособена позиция се подава отделен плик „Предлагани ценови параметри“. 
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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: 

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” 

   

№ 

 

Описание на документа 

Оригинал/ 

копие 

Страници 

от... до ..... 

1. Опис на представените документи - образец №1; 

 

оригинал  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) - образец №2;   

оригинал  

*3. При участник-обединение - договор за обединение 

 

копие  

*4. При участник-обединение, което не е юридическо лице - 

документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4  от 

ППЗОП; 

копие  

5*. Документ за упълномощаване, съгласно чл. 39, ал. 3, т. 

1, буква „а“  от ППЗОП 

копие  

6. Предложение за изпълнение на поръчката - образец 

№3; 

 

оригинал  

7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения 

проект на договор по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от  

ППЗОП - образец №4; 

оригинал  

9. Декларация за срока на валидност на офертата по чл. 

39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от  ППЗОП - образец №5; 

оригинал  

10. Декларация по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „д“ от  ППЗОП - 

образец №6; 

оригинал  

11. Декларация по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4  

от ЗОП за липса на свързаност с друг участник - 

образец №7; 

оригинал  

12. Декларация за конфиденциалност по 102, ал. 1 от  ЗОП 

- образец №8, когато е приложимо; 

оригинал  

13. Декларация - образец №9 приложима за 

номенклатура 14007; 

оригинал  

14. Ценово предложение - образец №10; оригинал  

15. Други    

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

  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
: 

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни 

реактиви и консумативи за нуждите на МБАЛ 

„Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” 
 

Референтен номер на досието, определен от 
възлагащия орган или възложителя (ако е 

приложимо)
3
: 

00848-2017-0004 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

                                                
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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всички задължителни критерии за подбор? 

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 субекти10, 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). 
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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 

[] Да [] Не 

                                                                                                                                                            
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, 

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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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? 

 
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 

[] 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 
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ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща от сходна 

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 

 
 

 

[…] 

                                                
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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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 

 

 

 
 

 

[…] 

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, 

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

 
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): [……][……][……][……] 

                                                
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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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 

съответното обявление или документацията за 

поръчката, е както следва
32

: 

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 
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-

Брой години (този период е определен в обявлението 

или документацията за обществената поръчка):  

[……] 

Строителни работи:  [……] 

 

                                                
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. 
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важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(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 

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
: 

 

Описание Суми  Дати Получатели 

    

    
 

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: 

 

 

                                                
36

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди повече 

от три години. 
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;  
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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 

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 

 

                                                
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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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: 

 

 
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, 

                                                
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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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):  [……] 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Стр. 55 от 76 

 

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 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), 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: 

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 
 

 Запознати сме с предмета на поръчката и условията, заложени в документацията за 

участие в процедурата и ги приемаме без възражения. 

 В случай, че бъдем определени за изпълнител на договор за настоящата обществена 

поръчка, ще доставяме медицински изделия подробно описани в Приложение №1 по 

обособена позиция №........................:  

1. Оферираните от нас медицински изделия отговарят на изискванията на Закона за 

медицинските изделия (ЗМИ).  

2. Всяко оферирано медицинско изделие има ЕС декларация за съответствие и „СЕ“ 

маркировка в съответствие с изискванията на чл. 14 и чл. 15 от ЗМИ. 

3. Всяко оферирано медицинско изделие има инструкция за употреба на български език, 

а за медицинските изделия, за които не се изисква инструкция за употреба, съгласно чл.16, 

ал.1 ат ЗМИ, макет на опаковката на медицинското изделие с графично изображение „СЕ”  – 

на електронен или хартиен носител;; 

4. Предлагаме срок на доставка на медицинско изделие - до .... (.............) дни след 

подадена от възложителя писмена заявка за доставка. 

                    (предлаганият срок не следва да е по-дълъг от 3 дни).  

5. Към момента на доставянето на медицинско изделие болнична аптека/склад за 

медицински изделия в МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД, гр. Кърджали той ще е със срок на 

годност не по-кратък от 60 % от срока на годност, даден от неговия производител.  

6. Декларираме, че в случай на определянето ни за изпълнител на поръчката, ще 

поддържаме на склад средномесечни количества лекарствени продукти и медицински 

изделия спрямо прогнозните количества, обявени от възложителя. 

7. С настоящото техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, 

заявявам че представлявания от мен участник ще извършва доставка на медицински изделия 

за срок от 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договора. 

8. Съгласно изискването на възложителя, описано в в т. 2.4.2 от Раздел II на 

документацията, представяме следните документи:  

 6.1. .........................................; 

 6.2. .........................................  

9. Приложение №1 към предложение за изпълнение на поръчката по Обособена позиция 

№.................................... – на хартиен и електронен (CD – формат Excel)  носител. 

10. Други предложения: 
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Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

 
 

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

           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 №4  

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор, 

по чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, 

ал. 2 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: 

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 
 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на 

настоящата обществена поръчка.  

 

   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

 

 

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

     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 №5  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за срока на валидност на офертата по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „г“ от ППЗОП 

 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), 

представляващ 

……………….....................................................................…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

 Предлаганият срок на валидност на офертата на представлявания от мен участник в 

процедурата е .................. месеца, считано от крайния срок за получаване на оферти от 

възложителя.  

* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 6 /шест/ месеца. 

   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

 

 

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

     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 №6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за спазване задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда,  

закрила на заетостта и условията на труд,  

по чл. 39, ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), 

представляващ 

……………….....................................................................…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в процедура по ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка с предмет:  

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 При изготвяне на офертата на представлявания от мен участник са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           

 

Участниците могат да получат необходимата информация за задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, които са в сила в Република България и относими към услугите, 

предмет на поръчката, както следва:  

Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700;  

интернет адрес:  http://www.nap.bg" www.nap.bg 

Национален осигурителен институт (НОИ) 

Контактен център: 0700 14 802 

Адрес: гр. София, 1303, бул. „Александър Стамболийски” № 62-64 

Интернет адрес: www.noi.bg 

Относно задълженията, свързани с опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите: 

Информационен център на МОСВ; работи за посетители всеки работен ден от 14 

до 17 ч.; 

http://www.nap.bg/
http://www.noi.bg/
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Адрес: 1000 София, бул. „Мария Луиза” № 22, телефон 02/940 60 00 

Интернет адрес: http://www.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, свързани със закрила на заетостта и условията на 

труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес:  http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 8119 443 

 

 

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

     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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.moew.government.bg/
http://www.mlsp.government.bg/
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Образец №7 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за липса на свързаност  с друг участник  

по чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), 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:  

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 

  

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 45 от 

допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура. 

 Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя 

възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка. 

 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

 

  

 

 

 

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

     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 №8 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

     1. Информацията, съдържаща се в 

................................................................................................................................................................

............. 

   (посочват се конкретна част/части от техническото предложение) 

от техническото ни предложение, да се счита за конфиденциална, тъй като съдържа 

технически и/или търговски тайни (вярното се подчертава). 

     2. Не бихме желали информацията по т.1 да бъде разкривана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в 

предвидените от закона случаи. 

 

 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

  

 

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

 Дата    Име и фамилия                 Подпис на лицето (и печат) 

 

 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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. Участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно 
чл. 102, ал. 2 от ЗОП . 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––– 

*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 №9 – попълва се само за  

номенклатура 14007!!! 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

 

 

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), представляващ ……………….......…................………………. (посочва се 

юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна 

форма, участник в обединение), участник в открита процедура по ЗОП за възлагане на 

обществена поръчка с предмет:  

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, 

 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

за срока на договора ще предоставя за безвъзмезно ползване апарат, на който ще 

бъдат отчитани оферираните реактиви по  номенклатура 14007 Тест ленти Combi -11. 

 

 

      Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              

  

 

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

 Дата    Име и фамилия                 Подпис на лицето (и печат) 

 
 

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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. Участниците не могат да се позовават на 

конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, които подлежат на оценка, съгласно 

чл. 102, ал. 2 от ЗОП . 

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

––––––––––––––– 

*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 №10 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

        

Долуподписаният/ната 

....................................................................................................................... с лична карта № 

........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в 

качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 47, 

ал. 4 от ЗОП), 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:  

„Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в обявената 

от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка открита по реда на ЗОП – открита 

процедура с предмет: „Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали”, във 

връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:  

 Изпълнението на поръчката ще извършим съгласно предложените цени по видове 

медицински изделия подробно описани в Приложение №2 към ценовото предложение, по 

обособена позиция №..............; 

1.  Предложените цени са в български лева, с включени всички разходи по 

изпълнение на поръчката; 

2.  При така предложените условия от нас, в Ценовото предложение сме включили 

всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид 

и обхват. 

3. 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; 

4. Предложените единични цени на медицински изделия са фиксирани и не подлежат 

на промяна за срока на действие на договора. 

5.  Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним договорените 

дейности, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.  

6. Съгласни сме, 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;  

7.  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. 

8. Приложение №2 към ценовото предложение – на хартиен и електронен (CD – 

формат Excel)  носител по Обособена позиция №.............................. 

9. Други предложения: 

 

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

    дата    Име и фамилия                                    Подпис на лицето (и печат) 
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–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

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 

упълномощени за това лица. 

 

*Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образец №10 

ПРОЕКТ! 
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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 

Доц. 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 определяне на изпълнител на 

обществената поръчка с предмет: „Доставка на рентгенови филми, лабораторни реактиви и 

консумативи за нуждите на  МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски” АД гр.Кърджали” се сключи 

настоящият Договор за следното: 

 

I.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА  

1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а Изпълнителят изпълнява следното: 

- доставка на лабораторни реактиви по обособени позиции /номенклатури описани подробно 

в Техническото и Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения № 1 и № 2), неразделна 

част от Договора, и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. 

-  доставка на рентгенови филми по обособени позиции описани подробно в Техническото и 

Ценово предложение на Изпълнителя (Приложения №1 и №2), неразделна част от Договора, 

и в съответствие с изискванията на настоящия Договор. 

1.2. Доставките се извършват периодично след писмена заявка на Възложителя. 

Възложителят е задължен да приеме и заплати само количествата и видовете, които е заявил 

и които са доставени при условията на настоящия Договор.  

1.3 Доставките на Продуктите ще се извършват в рамките на работното време на 

Възложителя. 

1.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е обвързан със закупуването на цялато заявено количество 

продукти, посочено в документацията за участие и ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Точното количество по вид на доставяните продукти се определя с периодични заявки, 

съобразно потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 2.1. Общата прогнозна стойност на доставките, предмет на Договора, е в размер на 

........ лева (....................)  без ДДС и ........ лева (....................)  с ДДС. 

2.2. Доставените Продукти се заплащат по единична цена за всеки Продукт с включен 

ДДС, в зависимост от доставените количества, съгласно Техническото и Ценово 

предложение на Изпълнителя - Приложения  №1 и №2 към настоящия Договор. Цената, 

която Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за извършените доставки на 

Продуктите, е крайната доставна цена с ДДС и включва всички разходи за доставка на 

Продуктите на Изпълнителя, включително, но не само - стойността на Продуктите, 

транспортни разходи, застраховки, данъци, такси, и други. Посочените в настоящия Договор 

единични и общи цени остават непроменени за срока на действието му. 
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 2.3. Заплащането на всяка доставка се извършва на база на документ, удостоверяващ 

приемането на стоката - приемо-предавателен протокол за доставка, подписан от 

оправомощени представители на Страните и съдържащ: търговското наименовение на 

Продуктите; каталожните номера; тяхната единична и обща цена, както и срещу издадена 

фактура, съдържаща данни за доставката, както и всички необходими законови реквизити.  

2.4. Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок от 60 (шестдесет) 

дни от датата на подписване на приемо-предавателен протокол и от издаване на фактурата.  

2.5. Плащанията се извършват в български лева, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя: .......................................... Изпълнителят е длъжен 

да уведомява писмено Възложителя за всички последващи промени на банковата му сметка в 

срок до 3 (три) дни, считано от момента на промяната. В случай че Изпълнителят не уведоми 

Възложителя в този срок, счита се, че плащанията, по посочената в настоящия член банкова 

сметка са надлежно извършени. 

 2.6. За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

Изпълнителя със съответната дължима сума. 

 

ІІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

3.1. Настоящият договор е със срок от 24 / двадесет и четири/ месеца. 

3.2. Договорът влиза в сила от ............................ и е валиден до ....................... 

3.3. 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 й и сключването на нов 

договор. 

 

ІV.МЯСТО, СРОК И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 

4.1 Мястото на доставка е болнична аптека/склад за медицински изделия в МБАЛ „Д-

р Атанас Дафовски“ АД, находящ се на адрес: гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 53. 

Доставката на Продуктите до мястото на доставка се осъществява от Изпълнителя с 

транспорт, отговарящ на всички нормативни, технически и технологични изисквания за 

доставка на съответния вид Продукти, предмет на доставка. 

 4.2. Доставяните Продукти, следва да отговарят на изискванията на Закона за 

медицинските изделия (ЗМИ). 

4.3. Всеки доставен Продукт следва да бъде в срок на годност към датата на 

съответната доставка и с достатъчен остатъчен срок на годност за неговата употреба не по-

малко от .... (...................) процента от общия срок на годност, обявен от производителя. 

 4.4. Доставките на Продуктите се извършват в срок до ...............(.....................) дни след 

писмена заявка от страна на Възложителя, предоставяна на Изпълнителя, а при спешни 

случай до .....................(часа). Заявката следва да се предостави в писмена форма по факс/ 

електронна поща (при спешни случаи и по телефон) на представител на Изпълнителя. 

4.5. Всяка доставка се удостоверява с подписване в два екземпляра на двустранен 

приемо-предавателен протокол, удостоверяващ приемането на Продуктите от Страните или 

техни упълномощени представители, след проверка за съответствието на доставката с 

изискванията на настоящия Договор и съответствието на Продуктите с Техническото и 

Ценовото предложение на Изпълнителя, както и с направената заявка.  

4.6. При констатиране на частично или цялостно несъответствие на доставените 

Продукти съобразно, Възложителят има право да откаже да подпише документа, 

удостоверяващ доставката, както и да откаже изцяло или частично да приеме доставката. В 

тези случаи, Страните подписват констативен протокол, в който се описват констатираните 

недостатъци, липси и/или несъответствия, дефинирани в алинея 4.7 по-долу 

(„Несъответствия“) и се посочва срокът, в който същите ще бъдат отстранени по реда, 

посочен в настоящия Договор. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 

двустранен документ, удостоверяващ приемането на стоката. 
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 4.7. Възложителят има право на рекламации пред Изпълнителя за: 

 4.7.1. несъответствие на доставените Продукти със заявеното/договореното количество 

и/или със заявения/договорен вид; 

 4.7.2. несъответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 

(Приложение № 1 към настоящия Договор);  

 4.7.3. несъответствие на каталожните номера с указаните в етикета на доставените 

Продукти; 

 4.7.4. несъответствие на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия 

Договор; 

 4.7.5. нарушена цялост на опаковката на доставяните Продукти. 

4.8. Рекламации за явни Несъответствия, съгласно алинея 4.7. на доставката с 

Техническото предложение (Приложение №1 към Договора) се отбелязват в констативния 

протокол по алинея 4.6. Рекламации за скрити Несъответствия се правят при откриването им, 

като Възложителят е длъжен да уведоми писмено Изпълнителя незабавно при 

констатирането им. В рекламациите се посочва номерът на Договора, документа, с който е 

удостоверено приемането на стоките, каталожният номер на Продукта, точното количество 

на получените Продукти, основанието за рекламация и конкретното искане на Възложителя.  

4.9. Рекламация относно явни Несъответствия на доставените Продукти със 

заявеното/договореното количество и/или със заявения/договорен вид и/или несъответствие 

на каталожни номера с указаните в етикета на доставените Продукти и/или Несъответствие 

на срока на годност на Продуктите с изискванията на настоящия Договор, както и 

Несъответствия, свързани с нарушена цялост на опаковката на Продуктите, се вписват в 

констативния протокол по алинея 4.6. и са обвързващи за Изпълнителя.  

4.10. При рекламации относно скрити Несъответствия на доставените Продукти с 

Техническото предложение (Приложение № 1 към Договора), изпълнителят изпраща свой 

представител за констатиране на скритите несъответствия в срок от 3 (три) дни от 

уведомяването. Несъответствията се отразяват в констативния протокол по алинея 4.6., 

подписан от представители на Страните, като при отказ за изпращане на представител от 

Изпълнителя, или отказ на представителя на Изпълнителя да подпише протокола, 

Възложителят изпраща протокол, подписан от негов представител на Изпълнителя, който е 

обвързващ за последния. 

4.11. При Несъответствия на доставените Продукти с изискванията на Договора, 

констатирани по реда на предходните алинеи:  

 4.11.1. Изпълнителят заменя несъответстващите Продукти с нови, съответно допълва 

доставката в срок от 3 (три) дни от подписване на съответния протокол от Страните; или  

 4.11.2. Цената по Договора се намалява съответно с цената на Несъответстващите 

Продукти, ако не води до съществени изменения на договора. 

4.12. В случаите на Несъответствия, посочени в констативния протокол по алинея 4.6., 

Възложителят дължи заплащане на цената на съответната доставка, по отношение на която 

същите са констатирани, само след отстраняването им, по предвидения в Договора ред, 

съответно при установяване, че Продуктите съответстват на договорените изисквания и 

подписването на документ, удостоверяващ приемането на стоката и при другите условия на 

настоящия Договор.  

4.13. Възложителят не носи отговорност за погиване на доставени количества, 

надвишаващи заявените, като същите се връщат на Изпълнителя, за негова сметка. В 

хипотезата на алинея 4.11., точка 2, Възложителят има право да прихване цената на 

Несъответстващите Продукти срещу цената на Продуктите, предмет на следващата доставка 

на Изпълнителя. 

4.14. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 

подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя или упълномощени от тях представители. 
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4.15. Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на Продуктите, 

предмет на доставка, преминават от Изпълнителя върху Възложителя от датата на 

приемането им, вписана в приемо-предавателения протокол.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  5.1. Изпълнителят се задължава да доставя Продуктите, предмет на настоящия 

Договор, отговарящи на изискванията на Договора, както и на условията на Техническото 

предложение на Изпълнителя по единични и общи цени, посочени в Ценовото предложение 

на Изпълнителя или при условията на ал. 2.2., както и да прехвърля правото на собственост 

върху тях на Възложителя съгласно условията на настоящия договор.  

5.2. Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по Договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

5.3. Изпълнителят се задължава да изпълнява в договорения срок заявките на 

Възложителя. При невъзможност за доставяне на определените Продукти или количества по 

получената заявка, незабавно писмено да уведоми Възложителя за отказа за доставка. При 

системен отказ на Изпълнителя (повече от 3 пъти в рамките на 3 месеца) да изпълни 

направена заявка, Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи 

неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да 

усвои сумата по предоставената гаранция. 

5.4. Изпълнителят е длъжен да извършва транспортирането на Продуктите за своя 

сметка.   

5.5. Изпълнителят е длъжен да приема и урежда по уговорения ред надлежно 

предявените от Възложителя рекламации по реда на настоящия Договор. 

5.6. При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия Договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по Договора, съгласно определения начин на 

плащане.  

5.7. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от 3 (три) дни от сключване на настоящия 

Договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителят изпраща копие 

на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с доказателства, че 

са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

5.8. Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по Договора, включително предоставяне на нужната информация 

и документи за изпълнение на Договора. 

5.9. Изпълнителят се задължава да подпише лично или чрез надлежно упълномощени 

представители приемо-предавателния протокол за доставка и/или констативните протоколи, 

както и другите документи съпътстващи доставката и/или предвидени в настоящия Договор. 

При отказ на Изпълнителя или на упълномощено от него лице да подпише протокол, 

предвиден в този договор, Възложителят изпраща на Изпълнителя констативен протокол, 

подписан от свой представител, който е обвързващ за Изпълнителя. Констатации относно 

Несъответствието/съответствието на доставените Продукти с Техническото предложение 

(Приложение №1 към Договора), се вписват в констативни протоколи. 

5.10. Изпълнителят носи отговорност за съответствието на доставените Продукти с 

изискванията на Техническата спецификация и всички останали изисквания по този Договор 

и е длъжен да обезщети всички вреди, нанесени на Възложителя и/или трети лица от 

Несъответстващи Продукти. 

 

VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  6.1. Възложителят се задължава да заплаща цената на доставените Продукти, съгласно 

условията и по начина, посочен в настоящия Договор.  

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
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6.2. Възложителят се задължава да приеме доставката на Продуктите, предмет на 

доставка, по реда на член 5, ако отговарят на договорените изисквания.  

6.3. Възложителят осигурява свои представители, които да приемат доставките в 

договореното време.  

6.4. Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълнява доставката на 

Продуктите до посоченото в алинея 4.1. от Договора място на доставка, в срок и без 

отклонения от договорените изисквания.  

6.5. Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет на 

Договора. 

6.6. Възложителят има право на рекламация на доставените по Договора Продукти, 

при условията, посочени в настоящия Договор. 

6.7. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстващи 

с изискванията на Договора Продукти, или съответно намаляване на цената по реда и в 

сроковете, определени в ал. 4.12, от този Договор. 

6.8. Възложителят има право да откаже приемането на доставката, когато 

Изпълнителят не спазва изискванията на Договора и Техническата спецификация, докато 

Изпълнителят не изпълни изцяло своите задължения съгласно условията на Договора, или да 

откаже да изплати частично или изцяло договорената цена. 

 6.9. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

6.10. Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и изрично 

упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

 

VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

7.1. Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор 

свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % (три на сто) от стойността на 

Договора по алиеня 2.1, която е в размер на ...............................(.......................) лева без вкл. 

ДДС;  

7.2. Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 

Договора към датата на сключването му.  

7.3. Изпълнителят избира сам формата на гаранцията измежду една от следните:  

7.3.1. парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя;  

7.3.2. банкова гаранция; или  

7.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на Изпълнителя.  

  7.4. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по 

следната банкова сметка на Възложителя:   

”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ,  

 (BIC): IABGBGSF  

 (IBAN) BG09IABG74971000243300 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя; 

7.5 Когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът ѝ, като 

тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % (сто процента) от 

стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на 

Договора, плюс 2 (два) месеца. 

Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с обслужването на 

превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за сметка на 

Изпълнителя. 

7.6. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 2 (два) месеца. 

Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 
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Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 

неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 

отговорността по друг договор. 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 наличие на 

основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

7.7. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора в срок от 2 

(два) месеца след изтичане на срока на настоящия Договор, посочен в алинея 4.1. 

7.8. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 

независимо от формата, под която са предоставени. 

7.9. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 

Договора е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

Възложителя той може да пристъпи към усвояване на гаранциите. 

7.10. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор 

от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по 

вина на Изпълнителя. В тези случаи Възложителят има право да усвои от гаранцията за 

изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. В 

допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че: 

7.10.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при 

системен (три или повече пъти в рамките на 3 месеца) отказ от страна на Изпълнителя 

за доставка на заявени от Възложителя Продукти; и/или при системно (три или повече 

пъти в рамките на 3 месеца) Несъответствие на доставените Продукти с договорените 

изисквания; както и че 

7.10.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на 

явни и/или скрити Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в 

договорения срок, както и отказ за доставка на заявени Продукти, Възложителят има 

право да задържи от гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответна на 

Несъответстващите Продукти или на Продуктите, чиято доставка е отказана. 

7.11. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение 

суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, 

поради неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

7.12. В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 

длъжен в срок до 3 (три) дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, уговорен в 

алинея 7.1., като внесе задържаната от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или 

учреди банкова гаранция за сума в размер на задържаната или да застрахова отговорността 

си до размера, посочен в алинея 7.1. 

 

VІІІ. НЕУСТОЙКИ 

  8.1. При забавено изпълнение на задължения по Договора от страна на Изпълнителя, 

същият заплаща на Възложителя неустойка в размер на 2 % (две на сто) от стойността на 

Продуктите, чиято доставка е забавена, или по отношение на които не са отстранени 

констатираните Несъответствия в договорения срок, за всеки просрочен ден, но не повече от 

10 % (десет на сто) от цената на стоката, за която се отнася забавата. 

8.2. При забава на доставка от страна на Изпълнителя, или забава на Изпълнителя да 

отстрани констатирани Несъответствия, продължила повече от 5 (пет) дни, Възложителят 

има право да прекрати настоящия Договор, като даде на Изпълнителя минимум двудневен 

срок за изпълнение. В този случай Възложителят има право на неустойка, равна на 3 % (три 

на сто) от разликата между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1. и цената на 

извършените доставки в изпълнение на Договора. 
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8.3. В случай на 3 (три) и повече рекламации в рамките на 3 месеца, чиято 

основателност е установена по предвидения в Договора ред, Възложителят има право да 

прекрати Договора едностранно, както и на неустойка, равна на 3 % (три на сто) от разликата 

между прогнозната стойност на Договора по алинея 2.1. и цената на извършените доставки в 

изпълнение на Договора. 

8.4. При прекратяване на настоящия Договор от Възложителя на някое от основанията 

по алинея 10.2., точки 10.2.1 или 102.2, Възложителят има право да получи неустойка в 

размер на сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, включително да усвои сумите по 

предоставените гаранции. 

8.5. При невъзможност да изпълни заявката на Възложителя, Изпълнителят е длъжен 

да изпрати незабавно писмен отказ. В случаите на отказ, Възложителя има право да закупи 

отказаните продукти от друг доставчик, като разликата в цените на двамата участници за 

съответните продукти се заплаща като неустойка от  Изпълнителя, който е изпратил 

писмения отказ за доставка. 

8.6. Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  

8.7. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по 

следната банкова сметка . ”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ,  

 (BIC): IABGBGSF  

 (IBAN) BG09IABG74971000243300 

 В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на 

неустойката в срок от 3 (три) дни от искането на Възложителя за плащане на неустойка, 

Възложителят има право да задържи съответната сума по следния ред: първо чрез 

прихващане от дължими суми: при липса на такива суми – от гаранцията  за изпълнение. 

 

ІХ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

9.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да ползва 

само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

9.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на Договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

9.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

9.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

9.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на Договора по предвидения в ЗОП ред 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на Договора и е основание за 

едностранно прекратяване на Договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния 

размер на гаранцията за изпълнение. 

9.6. При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

9.6.1. приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

9.6.2. действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

9.6.3. при осъществяване на контролните си функции по договора 

Възложителят ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и 

документацията на подизпълнителите. 
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9.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

9.8. Разплащанията по ал. 9.7. се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

9.9. Към искането по ал. 9.7. Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

9.10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по ал. 9.7., когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

 

Х. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 10.1. Настоящият Договор се прекратява в следните случаи: 

     10.1.1.по взаимно съгласие на Страните, изразено в писмена форма; 

10.1.2. с изтичане на уговорения срок; 

10.1.3. когато са настъпили съществени промени във финансирането на 

обществената поръчка - предмет на Договора, извън правомощията на Възложителя, които 

той не е могъл или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено 

уведомление, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

10.1.4. при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение - 

непредвидено или непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 

сключването на Договора („непреодолима сила“) продължила повече от 7 (седем) дни. 

  10.2. Възложителят може да прекрати едностранно настоящия Договор: 

10.2.1. при системни (три или повече пъти) в рамките на 3 (три) месеца: 

 (а) забавяне на доставка на Продукти; и/или  

 (б) забавяне или отказ за отстраняване на Несъответствия на Продукти, констатирани 

по реда на Договора; и/или  

 (в) отказ за извършване на доставка; и/или  

 (г) доставки на Продукти с Несъответствия с изискванията на Договора, констатирани 

по реда на Договора;  

10.2.2. в случай че Изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал 

това в документите за участие, или използва подизпълнител, който е различен от този, който 

е посочен, освен в случаите, в които замяната, съответно включването на подизпълнител е 

извършено със съгласието на Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия Договор. 

10.3. Възложителят прекратява Договора в случаите по чл.118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на Договора 

вреди, освен ако прекратяването е на основание чл. 118, ал. 1, т. 1 от ЗОП, като в този случай 

размерът на дължимото обезщетение е 1 % (едно на сто) от внесената гаранция за 

изпълнение на договора, но не повече от 5 000 лв. (пет хиляди лева). 

10.4. Прекратяването влиза в сила след уреждане на финансовите взаимоотношения 

между Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя 

дейности по изпълнение на Договора. 

ХІ. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 

11.1. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си, 

когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от Страните не 

може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е информирала другата 

Страна за възникването на непреодолима сила. 

11.2. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата Страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 

11.3. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 
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11.4. Не може да се позовава на непреодолима сила онази Страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

Договора. 

 

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

12.1. За всички неуредени в настоящия Договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

12.2. Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 

следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

12.3. Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния 

си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

12.4. Официална кореспонденция между Страните се разменя на посочените в 

настоящия Договор адреси на управление, освен ако Страните не се информират писмено за 

други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на 

адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по ал.12.4. се считат за валидно изпратени и 

получени от другата Страна. 

 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

Организация    Организация - МБАЛ “Д-р Атанас 

Дафовски”  АД гр. Кърджали 

Адрес:   Адрес: бул."Беломорски" №53 

Град   Град Кърджали 

Пощенски код:  Пощенски код:  6600 

Държава  Държава БЪЛГАРИЯ 

Факс:   Факс: 0361 /6-82-95 

Електронна поща  Електронна поща: hospital_kj@abv.bg 

Интернет адрес:  Интернет адрес:   

Банкова сметка  Банкова сметка 

  ”ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК” 

АД – КЛОН КЪРДЖАЛИ 

Б.сметка и Б.код:  (BIC): IABGBGSF  

(IBAN): BG09IABG74971000243300 

 

 

 

12.5. Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка 

или по куриер. Писмените уведомления между Страните по настоящия Договор се считат за 

валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 

или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

12.6. Изпълнителят няма право да прехвърля и/или да залага  правата и задълженията 

си, произтичащи от този договор на трети лица. В случай че Изпълнителят прехвърли и/или 

заложи свое право или задължение, произтичащо от настоящия договор, Възложителят има 

право да задържи за себе си дадената за изпълнение на договора гаранция.  

12.7. Всички спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, ще бъдат 

разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете Страни, като в случай 

на спор, всяка Страна може да изпрати на другата на посочените адреси за кореспонденция 

по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за провеждането им. 

12.8. В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този Договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 
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бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК.  

12.9. Нищожността на някоя от клаузите по Договора или на допълнително уговорени 

условия не води до нищожност на друга клауза или на Договора като цяло. 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

1. Приложение № 1 - Техническо  предложение на Изпълнителя; 

2. Приложение № 2 - Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

 Настоящият Договор се подписа в два еднообразни екземпляра - за Възложителя и за 

Изпълнителя. 

 
 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ                                                          ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН                                                     УПРАВИТЕЛ:.............................. 

ДИРЕКТОР:...................................                                                  /................................/ 

                    /Доц. д-р Тодор Черкезов, дм/                                               

 

 

 

ГЛАВЕН  

СЧЕТОВОДИТЕЛ:............................... 

                                       /Янка Маврева/                      
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VІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 
 

8.1. Подлежащи на обжалване актове. 

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. 

 

8.2. 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. 

 

8.3. Срокове 

При изчисляване на сроковете във връзка с настоящата процедура участниците следва 

да съблюдават и разпоредбите на чл.28 от ППЗОП. 

 

8.4. 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. 


