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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Обект, предмет и описание на поръчката. 

Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е услуга 

съгласно чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП. 

Предмет на поръчката: "Предпечатна подготовка, печат и доставка на 

формуляри и печатни материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски" АД гр. Кърджали". 

Описание на поръчката: Обществената поръчка включва изпълнение на 

предпечатна подготовка, печат и доставка на формуляри и печатни 

материали за нуждите на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"АД гр.Кърджали. 

Подробно описание на всички материали, се съдържат в техническата 

спецификация на възложителя. 

На основание чл. 80, ал. 1 от ППЗОП, обществената поръчка е 

запазена за участие на специализираните предприятия или кооперации на 

хора с увреждания.  

Предметът на обществената поръчка обхваща периодично 

предоставяне на услугата, в съответствие с техническите спецификации и 

образците на техническо и ценово предложения, след подадена писмена 

заявка от възложителя. 

Срокът за изпълнение на всяка подадена заявка не може да бъде по-

дълъг от 15 календарни дни, а при спешни случаи до 5 календарни дни. 

 

1.2.Възложител на обществената поръчка. 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Изпълнителния 

директор на МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали Проф. д-р 

Тодор Черкезов, дм. Директорът е Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, 

т.16 от ЗОП. 

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

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

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

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

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

e-mail: hospital_kj@abv.bg 

 

 1.3. Правно основание за възлагане на поръчката. 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка на основание чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП.  

За нерегламентираните в настоящите Указания условия по провеждането и 

възлагането на обществената поръчка, 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. Прогнозна стойност на поръчката: 

Максималната прогнозна стойност но поръчката е в размер до 70 000,00 

(седемдесет хиляди лева) лева без вкл. ДДС. 

Общата стойност на обществената поръчка е максимална и не е обвързваща 

за страните, т.е. възложителят има право, в зависимост от нуждите, да не 

възлага услуги за цялата стойност по договора. 

http://www.zop.hospital-kj.com/
mailto:hospital_kj@abv.bg
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Заплащането по договора ще става съгласно оферираните единични цени за 

различните материали. Оферираните цени не подлежат на актуализация за 

срока на договора. 

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

60 (шестдесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за 

приемане  и фактура. 

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

от възложителя се отстраняват от участие в процедурата. 

 

1.5. Срок за изпълнение на поръчката:  Срокът за изпълнение на 

поръчката е 1 /една/ година, считано от датата на сключване на договора или 

до достигане на определената прогнозна стойност на поръчката, което от 

двете събития настъпи по-рано.  

1.6. Място за изпълнение на поръчката:  вещеви склад в  МБАЛ "Д-р 

Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали, бул. "Беломорски " №53. 

 

1.7. Срок на валидност на офертата: Валидност на офертата 89 /осемдесет 

и девет/ календарни дни включително от крайния срок за получаване на 

офертите. 

 

1.8. Подаване на оферти 

Офертата, поставена в запечатана непрозрачна опаковка с посочен предмет 

на поръчката, адрес за обратна кореспонденция и телефон, факс и 

електронен адрес, следва да бъде представена в деловодството на МБАЛ "Д-

р Атанас Дафовски" АД – гр.Кърджали, бул. "Беломорски" № 53 в указания 

в обявата срок и час. 

Отварянето на получените оферти ще извърши на публично заседание, което 

ще се проведе на 18.02.2020г.  от 12,00 часа в залата на етаж V в сградата на 

МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали. 

По време на публичното заседание на комисията имат право да присъстват 

участниците в провежданата поръчка или техни упълномощени 

представители, съгласно изискванията на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

1.9. Съдържание на офертата: 

1. Опис на представените документи - образец №1; 

2. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – образец №2;   

3. Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3; 

4. Ценово предложение - образец №4; 

 

1.10. Разглеждане на получените оферти: Разглеждането на получените 

оферти се извършва съгласно изискванията на ЗОП, ППЗОП и  Вътрешните 

правила за управление на цикъла на обществени поръчки в МБАЛ "Д-р 

Атанас Дафовски" АД гр.Кърджали. 

 

1.11. Сключване на договор: 

Преди сключване на договора, Възложителя изисква от участника, 

определен за изпълнител да: 
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 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 на представляващия; 

  б) декларация за средносписъчния годишен брой на персонала за 

последните три години; 

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

на договора за обществена поръчка без вкл.ДДС, а при възлагане на поръчката на 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, гаранцията за 

изпълнение е в размер на 2% от стойността на договора 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.  

  

1.12. Обособени позиции и варианти:  
Поръчката не е разделена на обособени позиции. 

Не се допускат варианти в офертите. 

 

 

ІІ.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПРОГНОЗНИ КОЛИЧЕСТВА 

 
№ 

№ 

по 

ре

д 

Техническа спецификация на формулярите и печатните 

материали  

Брой 
 

1. Температурен Лист 
 - албумен формат А4-; печат 1+1 цвята; вестникарска хартия; кочан – лепене 

700 к. 

2.  История на Заболяването - обща 

 -  формат А4; 16 стр. печат 1+1 цвята, телована 

14 000 бр. 

3. Назначение Хемоглобин, Хематокрит, Левкоцити - формат-105/ 125 мм; печат 

1+0 цвята; вестникарска хартия; кочан - лепене 

300 к. 

4. Назначение за урина ph, специфично тегло, белтък - формат -115/ 115 мм; печат 

1+0 цвята; вестникарска хартия; кочан - лепене   

 

150 к. 

5. Назначение за урина APTT, Фибриноген - формат - 115/ 110 мм; печат 1+0 

цвята; вестникарска хартия; кочан - лепене 

350 к. 

6. Ехокардиография - формат - 210/ 297 мм; печат 1+0 цвята; вестникарска 
хартия; кочан - лепене 

25 к. 

7. Аудиометрично изследване на слуха - формат - 210/ 150 мм; печат 1+1 цвята; 

вестникарска хартия; кочан - лепене 

40 к. 

8. Бланка- до Серологична Лаборатория - формат - 210/ 150 мм; печат 1+0 цвята; 

вестникарска хартия; кочан лепене 

 

40 к. 

9. Искане за кръв, кр. съставки и плаз. продукти - формат - 210/ 297 мм; печат 1+0 
цвята; вестникарска хартия; кочан – лепене 

200 к. 
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10. Фиш за имунохематологично изследване - формат - 210/ 297 мм; печат 1+0 

цвята; вестникарска хартия; кочан - лепене 
 

200 к. 

11. Трансфузионен лист - формат - 210/ 297 мм; печат 1+0 цвята; вестникарска 

хартия; кочан - лепене   

200 к. 

12. Допълнителен лист към Лист за преглед на пациент в Спешно отделение - 

формат- 210/ 297 мм; печат 1+0 цвята; хартия – химизирана 2 листа; лепене 

160 к. 

13. Рецепти - формат - 100/ 210 мм; печат 1+0 цвята; офсет; лепене   150 к. 

14. Допълнителен лист към История на Заболяването - формат - 210/ 297 мм; печат 

1+1 цвята; вестникарска хартия; кочан - лепене   

200 к. 

15. Назначение Урея, Креатинин, Пик. киселина - формат - 114/ 245 мм; печат 1+0 
цвята; вестникарска хартия; кочан – лепене 

 

350 к. 

16. Лист за предоперативна анестезиологична консултация и преценка - формат - 420/ 

297 мм (А3 с една гънка); печат 1+1 цвята; вестникарска хартия 

6000 бр. 

17. Требвателен лист за храна - формат - 120 х 110 мм, печат 1+0 цвята; кочан - 

лепене 

 

60 к. 

18. Лична карта на кръводарителя - формат - 120 х 85 мм, печат 1+1 цвята, картон 

 

2000 бр. 

19. Фиш за in vitro съвместимост - формат 206 х 148 мм., печат 1+0 цвята, кочан – 

лепене 
 

55 к. 

20. ОТХ карта за кръводаряване - формат А4, печат 1+1 цвята 

 

4000 бр. 

21. Физиопроцедурна карта - формат 150 х 212 мм, печат 1+1 цвята, вестникарска 

хартия 

 

1000 бр. 

22. Декларация за информираност на пациента – лични данни - формат А4, печат 
1+1 цвята, кочан х 100 л. 

 

150 к. 

23. Декларация за назначения лекуващ лекар - формат А4, печат 1+0 цвята, 
вестникарска хартия, кочан - лепене 

 

300 к. 

24. Заявка за изследване на биологичен материал за ТБ- формат А4, печат 1+0 цвята, 

хим. хартия: 2 л. бял и жълт, кочан – лепене 

10 к. 

25. Кръвна захар - формат 123/ 68 мм; печат 1+0 цвята; вестникарска хартия; кочан 

- лепене 

270 к. 

26. Бланка - потребителска такса за престой - формат -100/ 210 мм; печат 1+0 цвята; 
вестникарска хартия; кочан – лепене 

 

100 к. 

27. Назначение - гликиран хемаглобин - формат 98 х 91 мм., печат 1+0 цвята, 

вестникарска хартия, кочан - лепене 
 

60 к. 

28. Искане за микробиологично изследване - Лабораторен (големи) - формат - 210 х 

150 мм, печат 1+1 цвята, вестникарска хартия, кочан - лепене 
 

400 к. 

29. Бланка - До Функционална диагностика - формат 140 х 100 мм, печат 1+0 цвята, 

вестникарска хартия, кочан - лепене 
 

100 к. 

30. Освидетелстване – ТЕЛК - формат А4, печат 1+0 цвята, вестникарска хартия 

 

5000 бр. 

31. История на Новороденото - формат - А3 с една гънка, печат1+1 цвята, 
вестникарска хартия 

 

600 бр. 

32. Складова Разписка 

- формат - А4, печат 1+0 цвята, вестникарска хартия, кочан - лепене 
  

40 к. 

33. Бланка - протокол за контрол на тест серуми и еритроцити- формат - 210 х 148 

мм., печат 1+0 цвята, вестникарска хартия, кочан - лепене 
  

10 к. 

34. Транспортен фиш - формат - А4, печат 1+0 цвята, химизирана х-я - 3 цвята, 

кочан – лепене 
 

10 к. 

35. Таблица за отчитане на работа- формат - А3, печат 1+0 цв., вестникарска хартия, 

кочан – лепене 

 

15 к. 

36. Магнитен резонанс – информирано съгласие - формат - А4, печат 1+1 цвята, 

вестникарска хартия 

 

2000 бр. 
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37. Хартиени бели пликчета - формат 8х12х4, лепене 

 

25 000 бр. 

38. Изследване на кръв- формат - 105 х 99 мм., печат 1+0 цвята, вестникарска 

хартия, кочан - лепене 

 

80 к. 

39. Молба за освобождаване от аутопсия- формат - А4, печат 1+0 цвята, хартия 

офсет, кочан - лепене 

 

10 к. 

40. Искане за образно изследване - формат - 210 х 150 мм., печат 1+1 цвята, 
вестникарска хартия, кочан - лепене 

 

250 к. 

41. Бланка - Поръчка №…  - формат - 207 х 147 мм., печат 1+1 цвята, кочан - лепене 25 к. 

42. Заявка за закупуване - формат - 207 х 147 мм., печат 1+0 цвята, кочан - лепене 

 

50 к. 

43. Съобщение за смърт - формат -  А4, химизирана х-я 3 листа, печат 1+1 цв., кочан 
- лепен 

 

30 к. 

44. Декларация за инф. и съгласие на пациента… документ № 5 - формат - А4, печат 
1+0 цвята, вестникарска хартия, кочан - лепене 

 

130 к. 

45. История на заболяването – Неврологично - формат - А4, 12 стр., печат 1+1 

цвята, теловане 
 

2 000 бр. 

46. Производствена характеристика - формат - А3 с една гънка, печат 1+1 цвята, 

вестникарска хартия 
 

3000 бр. 

47. Молба за отпуск - формат - А4, печат 1+0 цв., офсет, кочан - лепене 

 

100 к. 

48. Искане за отпускане на материални ценности от склад - формат - 210 х 200 мм., 
печат 1+0 цвята, кочан - лепене 

 

100 к. 

49. Съобщение за раждане - формат - А4, индигирана х-я - 3 екз., кочан - лепене 
 

20 к. 

50. Декларация за информирано съгласие за преливане на кръв и кр. съставки - 

формат - А4, печат 1+0 цвята, вестникарска хартия, кочан - лепене 
 

85 к. 

51. История на бременността и раждането - формат - А4, 8 стр., печат 1+1 цвята, 

теловане 

 

1700 бр. 

52. Реанимационен лист - ОАРИЛ - формат - А4 (албумен формат), печат 1+1 цвята, 

кочан - лепене 

 

30 к. 

53. Приемна бележка - формат – А5, печат 1+0 цвята 
 

110 к. 

54. Искане за Микробиологично изследване (малки) - формат - 150 х 105, печат 1+1 

цвята 
 

20 к. 

55. Опасни отпадъци - формат - 100 х 140, жълт фон, печат 1+0 цвята 200 бр. 

56. Мед. удостоверение - формат - 203 х 145 мм., печат 1+0 цвята 
 

200 бр. 

57. Ехография за ранна бременност - формат 203 х 145 мм., печат 1+0 цвята 

 

1000 бр. 

58. Ехография на малък таз - формат 203 х 145 мм., печат 1+0 цвята 

 

1000 бр. 

59. Лист за изписване на медицински консумативи - формат 200 х 200, печат 1+0 

цвята 
 

1000 бр. 

60. Имунологични изследвания - формат 110 х 170 мм., печат 1+0 цвята 

 

30  к. 

61. Хистопатологично изследване - формат 150 х 210 мм., печат 1+1 цвята 

 

30 к. 

62. Декларация за информиране за цени - формат А4, печат 1+ 0 цвята 2 000 бр. 

63. Информирано съгласие, граф. или скопично изсл. - формат А4, печат 1+0 цвята, 

кочан х 100 л. 

16 к. 

64. Декларация да допълнителни услуги - формат А4, печат 1+0 цвята 
 

2 000 бр. 



 

 

 

 

 

 

 

7 
 

65. Анастезиологичен лист - формат А4, печат 1+0 цвята 75 к. 

 

66. Медицинска бележка - формат 130 х 70 мм., печат 1+1 цвята 

 

30 к. 

67. Декларация за информирано съгласие за извършване на фиброгастроскопия - 
формат А4, печат 1+0 цвята 

 

2 000 бр. 

68. Оперативен протокол - формат А4, печат 1+1 цвята 

 

80 к. 

69. Ехография - Фетална биометрия 14-42 г.с - формат А4, печат 1+0 цвята 

 

1 000 бр. 

70. Заповед за аутопсия - формат А4, печат 1+0 цвята 
 

1 000 бр. 

71. Уведомление за аутопсия - формат А4,1+0 цвята 1 000 бр. 

72. Информирано решение за преж. прекратяване... - формат А4, печат 1+0 цвята 
 

1 000 бр. 

73. Оперативна програма - формат А3, печат 1+0 цвята, вестникарска хартия 

 

10 к. 

74. ППП за приемане на цяла кръв от ОТХ - формат - А4, печат 1+0 

 

500 бр. 

75. Протокол  за диагностика на взета кръв в ОТХ- за Серологична лаборатория - 
формат - А4, албумен формат,печат 1+0 

 

500 бр. 

76. Протокол  за диагностика на взета кръв - за лаборатория „Кръвни групи“ - формат 

- А4, албумен формат,печат 1+0 
 

500 бр. 

77. Карта за мед. освидетелстване на лице, пребеваващо в помещение за задържане - 

формат А4, печат 1+1 цвята, офсет, кочан - лепене 
 

30 к. 

78. Контролна карта – формат - 210 х 200 мм., печат 1+1, картон 

 

100 бр. 

79. Заявление за припознаване – формат А4, печат 1+0, вестникарска хартия 
 

400 бр. 

80. Лекарствен лист – А5 - кочан-химизирана хартия – 4 екз. х 100 л. в кочан с поредна 

номерация 
 

80 к. 

81. Месечен график - Ведомост – формат 600 х 440 мм., вест. хартия, печат 1+0 350 бр. 

82. Заявка за транспорт - кочан-индигирана хартия - 3 екземпляра, лепене 

 

40 к. 

83. Декларация за инф. съгласие за транспорт на пациента – кочан, химизирана хартия 

в 3 екз., А5, 1+0 
 

5 к. 

84. Информирано съгласие за провеж. на слухов скрининг на новородено дете – 

формат А4, 1+0, кочан, лепене 

40 к. 

85. Амбулаторен лист – формат А4, индигирана хартия в 2 екз. х 100 л. 
 

100 к. 

86. Лист за изкуствено прекъсване на бременността – формат А3 с една гънка, 1+1 

цвята 
 

100 бр. 

87. Справка анализ - формат А3 с една гънка, 1+1 цвята 750 бр. 

88. Талон за паразитологично изследване – 
формат 125 х 115, 1+0 цвята, кочан х 100 л. 

 

75 к. 

89. Лекарствен лист – А4 – кочан, химизирана хартия в 3 екземпляра 
 

65 к. 

90. Рапорт – А4, 1+0 цвята, вестникарска хартия 1000 бр. 

91. Уведомление/съгласие за личните данни - А4, 1+1 цв. 3000 бр. 

92. Очно изследване – формат А4, 1+1 цвята, вестникарска хартия 

 

500 бр. 

93. Ежедневна ведомост – формат А4, 1+0 цвята, кочан х 100 л. 

 

10 к. 
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94. Приходен касов ордер – формат 140 х 150, кочан - химизирана хартия в 2 цвята 

 

20 к. 

95. Разходен касов ордер - формат 140 х 150, 

кочан х 100 л. 

 

20 к. 

96. Протокол за медицинско изследване и вземане на биологични проби за употреба на 

алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози (приложение № 4) – А4, 

1+1 цвята 
 

300 бр. 

97. Карта за кръвна група А – формат 65 х 85 мм, 2+0 цвята, картон 

 

1000 бр. 

98. Карта за кръвна група О – формат 65 х 85 мм, 1+0 цвята, картон 
 

1000 бр. 

99. Пътен лист – формат 170 х 125 мм, 1+0 цвята, с поредна номерация, кочан х 100 

л. 
 

20 к. 

100. Информирано съгласие за родителя на новородено дете – А4, 1+1 цвята, кочан х 

100 л. 

 

20 к. 

101. 

 

Реанимационен лист – Неонатологично отделение – формат 420 х 300 мм, 1+0 

цвята, вестникарска хартия 

200 бр. 

102. Скала за оценка на КОМИ–мозъчен инфаркт – А4, 1+0 цвята, кочан х 100 л. 10 к. 

103. Скала за оценка на КОМИ–мозъчен кръвоизлив – А4, 1+0 цвята, брой 2000 бр. 

104. Бланка - National Institute of Health…. – А4, 1+0 цвята, брой 2000 бр. 

105. Хартиени бели пликчета - формат 9 х12, лепене 

 

1000 бр. 

106. Акт за бракуване на малотрайни запаси – А4, 1+1 печат, вестникарска хартия 10 к. 

107. Информирано съгласие за родителя на здраво новородено дете -  А4, печат 1+0 

цвята; вестникарска хартия; кочан - лепене 

10 к. 

108. Декларация за инф. съгласие за физиотер. леч. процедури – А5, печат 1+0, 

вестникарска хартия, кочан-лепене 

500 бр. 

109. Етикет за опаковки – опасен отпадък – формат 148 х 105, печат 130, 
самозалепваща хартия 

2000 бр. 

110. Сведение на наличностите…единици кръв – формат 210 х 150, печат 1+0, 

вестникарска хартия 

1000 бр. 

   

 ЖУРНАЛИ  

1. ЖУРНАЛ - Вид изследване - формат А4, меки корици, печат 1+1 цвят, 100 листа   10 бр. 

2. ЖУРНАЛ -  за инструктаж-цех, звено... формат - А4, меки корици, печат 
1+1цвят, 100 листа 

10 бр. 

3. ЖУРНАЛ - за ЛКК - формат А4 - албумен формат, меки корици, печат 1+1 цвята, 

100 листа 

20 бр. 

4. ЖУРНАЛ -  за издадени болнични листове - формат -  А4 - албумен формат, меки 
корици, печат 1+1 цвята, 100 листа 

10 бр. 

5. ЖУРНАЛ -  за първичен преглед - формат - А4 - ал. формат, м. корици, печат 

1+1 цвята, 100 листа 

50 бр. 

6. ЖУРНАЛ дежурен екип за СПО - формат - А4 - албумен формат, меки корици, 

печат 1+1 цвята, 100 листа 

70 бр. 

7. ЖУРНАЛ за постъпили и напуснали болни - формат - А4, меки корици, печат 

1+1цвята, 100 листа 

50 бр. 

8. ОПЕРАТИВЕН ЖУРНАЛ  - формат А4, меки корици, печат1+1 цвята  - по 300 

листа/бр. 

10 бр. 

9. ЖУРНАЛ  - Д/М/Г - формат А4, меки корици, печат 1+1 цвята, 100 листа 20 бр. 

10. ЖУРНАЛ (Ro диагноза) - формат- А4 - албумен формат, меки корици, печат 1+1 

цвята, 100 листа 

20 бр. 

11. ЖУРНАЛ - Амбулаторен - формат - А4 - албумен формат, меки корици, печат 
1+1 цвята, 100 листа 

10 бр. 
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12. ОТЧЕТЕН ЖУРНАЛ  - формат - А4 - албумен формат, меки корици, печат 1+1 

цвята, 100 листа 

3 бр. 

13. ЖУРНАЛ  - за кръводарители в ОТХ - формат - А4 - албумен формат, меки 

корици, печат 1+1 цвята , 100 листа 

3 бр. 

14. ЖУРНАЛ - инф. за реципиентите - формат - А4 - албумен формат, меки корици, 
печат 1+1 цвята, 100 листа 

3 бр. 

15. ЖУРНАЛ  - кръвен център - формат - А4 - албумен формат, меки корици, печат 

1+1 цвята, 100 листа 

4 бр. 

16. ЖУРНАЛ  - запис на венозен достъп - формат - А4 - албумен формат, меки 
корици, печат 1+1 цвят, 100 листа а   

20 бр. 

17. ЖУРНАЛ - за контрол на стерилизацията - формат - А4, печат 1+1 цвята, меки 

корици 

8 бр. 

18. ЖУРНАЛ  - за отчет на подкрепителни пакети - формат -А4 - алб. формат, меки 

корици, печат 1+1 цвята, 100 листа    

10 бр. 

19. ЖУРНАЛ - за вземане на биологични проби - формат - А4 - албумен формат, 
меки корици, 1+1 цвята, 100 листа 

10 бр. 

20. ЖУРНАЛ - Контрол на температурата на хладилна камера - формат - А4, меки 

корици, печат 1+0 цвята, 100 листа 

5 бр. 

21. ЖУРНАЛ - Контрол на температурата на фризера - формат - А4, меки корици, 
печат 1+0 цвята, 100 листа 

5 бр. 

22. ЖУРНАЛ - Лабораторен журнал за КУМБС - формат- А4 - албумен формат, меки 

корици,  печат 1+1 цвят, 100 листа а 

20 бр. 

23. ЖУРНАЛ - Завеждане на фактурите на доставчиците – формат А4 - алб. формат, 
меки корици - печат 1+0 цвята, 100 листа 

20 бр. 

24. ЖУРНАЛ – за регистрация на ПТП – формат А4 - алб. формат, меки корици - 

печат 1+0 цвята, 100 листа 

10 бр. 

25. ЖУРНАЛ – лабораторен за кръвни групи – формат А4 - алб. формат, меки корици 

- печат 1+0 цвята, 100 листа 

10 бр. 

26.   ЖУРНАЛ – болнични листи на персонала – формат А4 - алб. формат, меки 
корици - печат 1+0 цвята, 100 листа 

2 бр. 

27. ЖУРНАЛ-ПРИЕМЕН - централна стерилизация – формат А4 - албумен формат, 

меки корици - печат 1+0 цвята, 100 листа 

2 бр. 

28. ЖУРНАЛ – контрол на тем. на хладилника за ер. концентрат - формат А4, меки 
корици, печат 1+0 цвята, 100 листа 

5 бр. 

29. ЖУРНАЛ – контрол на тем. на хладилника - формат А4, меки корици, печат 1+0 

цвята, 100 листа 

5 бр. 

30. ЖУРНАЛ – вид услуга - формат А4-албумен формат, меки корици, печат 1+1 

цвята, 100 листа 

5 бр. 

31. ЖУРНАЛ – извеждане на мед. удостоверения- формат А4-албумен формат, меки 
корици, печат 1+1 цвята, 100 листа 

2 бр. 

32. ЖУРНАЛ – ОД, скенер,…- формат А4, меки корици, печат 1+1 цвята, 100 листа 20 бр. 

33. ЖУРНАЛ – за транспорт -  формат А4 албумен формат, меки корици, печат 1+1 
цвята, 100 листа 

10 бр. 

   

 К Н И Г И  

1. КНИГА ЗА ИНСТРУКТАЖ  ПО БЕЗОПАСТНОСТ- формат - 210 х 148; тяло 12 

стр., телована, печат 1+1 цвята 

30 бр. 

2. КНИГА ЗА КОМАНДИРОВЪЧНИ ЗАПОВЕДИ -  формат А4 - албумен формат, 

меки корици - печат 1+0 цвята, 100 листа 

2 бр. 

3. ОТЧЕТНА КНИГА - оползотворяване и/или обезвреждане (с изкл. на депониране) 
на отпадъци – формат А4-албумен, твърди корици, печат тяло 1+1, 500 листа, 

подвързване 

2 бр. 

4. ОТЧЕТНА КНИГА - А4-албумен формат, меки корици, печат 1+1 цвята, 100 

листа, вестникарска хартия 

2 бр. 

5. РАЗНОСНА КНИГА – А5, меки корици, печат 1+1, 50 листа, вестникарска 

хартия, теловане 

30 бр. 

   

 
 

 

 

ТЕТРАДКИ  



 

10 

1. ТЕТРАДКА ЗА ЗАЯВКИ ЗА ЗАКУПУВАНЕ - формат А4, меки корици 1+0; тяло 

1+1 черно,200 листа, вестникарска хартия 

2 бр. 

   

 

 

 

ІІІ. Изисквания за изпълнение на поръчката. 

3.1. На основание чл. 80, ал. 1 ППЗОП, обществената поръчка е запазена за 

участие на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. За 

да се ползват с преференции при участие в обществената поръчка, 

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания трябва да 

отговарят едновременно на следните условия: 

1. да са регистрирани като специализирани предприятия или кооперации на 

хора с увреждания най-малко три години преди датата на откриване на процедурата 

за възлагане на обществената поръчка;  

2. най-малко 30 на сто от списъчния им състав е от хора с увреждания или 

такива в неравностойно положение; 

3. да могат да изпълнят най-малко 80 на сто от предмета на обществената 

поръчка със собствени машини, съоръжения и човешки ресурс; 

За изпълнение на условието специализираните предприятия или кооперации 

на хора с увреждания могат да ползват подизпълнители или да се позовават на 

капацитета на трети лица, ако подизпълнителите или третите лица са 

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. При 

определянето на ресурса в обема на собствения ресурс се включват необходимите 

разходи за суровини и материали, енергия, горива, водоснабдяване, лицензи и 

други подобни, независимо че доставчиците им не са специализирани предприятия 

или кооперации на хора с увреждания. Не е налице изпълнение на дейности със 

собствено производство или ресурс, когато специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания предоставят на възложителя без съществена 

допълнителна преработка стоки, доставени от други лица. 

Участниците, които са специализирани предприятия или кооперации на хора с 

увреждания, трябва да предоставят в офертата си документи и/или информация 

относно изпълнението на условията по горните точки (чл. 12, ал. 5 и 6 ЗОП). 

В Част I, Раздел С Обща информация от образец №2 се посочва № и дата на 

Удостоверението за регистрация в Агенцията за хора с увреждания, списъчен 

състав на участника (име и фамилия на служителя, професионална квалификация, 

професионален стаж/опит в години) и съответният процент работници с 

увреждания или в неравностойно положение; 

 Оферти за участие в обществената поръчка могат да подадат и други 

заинтересовани лица, но офертите им се разглеждат само ако няма допуснати 

оферти на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания. 

Когато за участие в обществената поръчка са подадени оферти както от лица, за 

които поръчката е запазена, така и от други лица, първо се разглеждат офертите на 

лицата, за които поръчката е запазена. Офертите на останалите участници се 

разглеждат само ако няма допуснати оферти на лица, за които поръчката е 

запазена. 

 

3.2. В техническото предложение участниците трябва да декларират, 

посочените в образците обстоятелства.  

В ценовите си предложения участниците трябва да предложат единична 

цена в лева за всеки един материал, т.е. за пълния обем на обществената поръчка. 

Участниците следва да посочат единични цени за всички артикули в ценовото 
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предложение до два знака след десетичната запетая. Офертата на участник, който 

не е попълнил всички единични цени в ценовото предложение няма да бъде 

разгледана и същият ще бъде отстранен от участие.  

Всички единични цени следва да са крайни без вкл. ДДС. В цената за всеки 

артикул се включва предпечата, разходите по материалите, отпечатването, 

довършителни процеси (сгъване, лепене, шиене, подвързване, перфорация, 

ламиниране и други за получаване на крайния продукт), опаковката, доставката и 

транспортните разходи, застраховка, данъци и всякакви други начисления по 

действащото българско законодателство, необходими за изпълнение на поръчката. 

Посочените цени няма да бъдат изменяни през срока на действие на договора. 

Цените следва да се отнасят за съответната мерна единица, посочена в ценовото 

предложение. Общата стойност на ценовото предложение трябва да бъде получена 

като сбор от предложените от участника единични цени за всеки материал. Общата 

стойност на ценовото предложение не може да надвишава прогнознатастойност 

(без вкл. ДДС) на обществената поръчка за 1(една) година, а именно 70 000лв. без 

вкл. ДДС. Оферти на участници, които надхвърлят определения финансов ресурс 

(прогнозната стойност без вкл.ДДС), ще бъдат отстранени от участие, като 

неотговарящи на предварително обявените условия на възложителя. Отговорността 

за аритметична вярност на ценовото предложение е изцяло за участника. 

Наличието на аритметично несъответствие в ценовото предложение е основание за 

отстраняване от участие в обществената поръчка 

 

VІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

4.1. Лично състояние на участниците 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на информацията в 

образец №2. 

4.1.1.За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от 

ЗОП, във връзка с чл.97, ал.5 от ППЗОП – информацията се посочва в Част 

II Основания за отстраняване от образец №2. 

4.1.2.Основания за отстраняване, свързани с националното 

законодателство: 

за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 

освен когато не са налице условията по чл. 4 от закона; 

участници, които са свързани лица. 

участници, които подлежат на отстраняване на осн. 69 от Закона 

за   противодействие на корупцията и за отнемана на незаконно 

придобитото имущество; 

В случай че изброените в настоящата точка национални основания за 

отстраняване не са налице по отношение на даден участник - информацията 

се посочва в Част II Основания за отстраняване, Специфични национални 

основания за отстраняване от образец №2 се посочва отговор „НЕ“. В 

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

съответният участник посочва отговор „ДА“ и попълва информацията за 

приложимото специфично основание за изключване и предприетите мерки.  
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4.2.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност 

Възложителят няма поставени условия относно годност за упражняване на 

професионална дейност. 

 

4.3. Икономическо и финансово състояние 

Възложителят няма поставени условия относно икономическото и 

финансово състояние на участниците. 

 

4. 4. Технически и професионални способности 
Възложителят няма поставени условия относно техническите и 

професионални способности на участниците. 

 

 

V. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

 Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодна 

оферта при критерий „най-ниска цена“ предложена за обща стойност за 

изпълнение на поръчката без вкл.ДДС. Избраният критерий за възлагане се 

прилага само по отношение на офертите на участниците, които не са предложени за 

отстраняване от участие в обществената поръчка и отговарят на обявените от 

Възложителя критерии за подбор. 

 


