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I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

1.1. Обект, предмет и описание на поръчката. 

 Обект на поръчката: е доставка по чл.20, ал.3,т.2 от ЗОП. 

 

Предмет на поръчката: "Доставка на еднократни ръкавици необходими за 

провеждане на хемодиализно лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД 

гр.Кърджали". 

 

Описание на поръчката: Периодично повтарящи се доставки на еднократни 

ръкавици – стерилни и нестерилни необходими за провеждане на хемодиализно 

лечение в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски"  АД, гр. Кърджали – ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

съгласно приложената количествена спецификация с цел избор на доставчик и 

сключване на договор за доставка при най-благоприятни за МБАЛ "Д-р Атанас 

Дафовски"  АД, гр. Кърджали условия за срок от 24 месеца.   

 

 

1.2. Обособени позиции и прогнозна стойност на поръчката: 

Максималната прогнозна стойност на поръчката е в размер до 49 000,00 

(четиридесе и девет хиляди лева)  лева без вкл. ДДС.  
Обществената поръчка е разделена на пет обособени позиции със следните 

прогнозни стойности:  
ОП№1 Ръкавици  хирургични латексови, стерилни  с пудра – 1 000,00 

(хиляда лева) лева без вкл. ДДС; 

ОП№2 Ръкавици хирургични латексови, нестерилни с пудра – 18 000,00 

(осемнадесет хиляди лева) лева без вкл. ДДС; 

ОП№3 Ръкавици хирургични латексови, нестерилни без пудра – 13 500,00 

(тринадесет хиляди и петстотин лева) лева без вкл. ДДС; 

ОП№4 Ръкавици нитрилни, нестерилни без пудра – 13 500,00 (тринадесет 

хиляди и петстотин лева) лева без вкл. ДДС; 

ОП№5 Ръкавици винилови, нестерилни без пудра – 3 000,00 (три хиляди 

лева) лева без вкл. ДДС. 

 
Участниците могат да подадат оферта за участие по една, няколко или всички 

обособени позиции.  

Не се допускат варианти в офертите. 

 

Финансовият ресурс, определен от възложителя за настоящата поръчка е до:  

 общата прогнозна стойност на поръчката;  

 прогнозната стойност на обособената позиция;  

Участник, оферирал по-висока цена от общата прогнозната стойност на 

поръчката, и/или прогонозната стойност на обособената позиция ще бъде 

отстранен от участие при възлагането на поръчката на основание чл. 107, т. 2, 

буква „а“ ЗОП.  
 

 

1.3. Място за изпълнение на поръчката: склад за медицински 

изделия/болнична аптека в МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД, гр.Кърджали, бул. 

"Беломорски " №53. 

 

1.4. Срок на валидност на офертата: Валидност на офертата  92 (деведесет и 

два) календарни дни, включително от крайния срок за получаване на офертите. 
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1.5. 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. 

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

позиции, кандидата или участника представя документи по чл.39, ал.2 и ал.3 от 

ППЗОП, за всяка обособена позиция поотделно, за която участва.  

 

Отварянето на получените оферти ще се извърши на публично заседание, което 

ще се проведе на 22.06.2020г. от 12,00 часа в голямата зала на I етаж 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. 

 

1.6. Съдържание на офертата: 

Опис на представените документи - образец №1; 

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

Предложение за изпълнение на поръчката - образец №3; 

Ценово предложение - образец №4; 

 

1.7. 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. 

 

1.8. Схема на плащане  

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

(шестдесет) дни след представяне на фактурата. 

Плащанията по договора за изпълнение на обществената поръчка се извършват в 

лева по банков път на посочена от изпълнителя банкова сметка. 

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

изискуемия от възложителя се отстраняват от участие в обществената поръчка. 

 

 

ІІ.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ И КОЛИЧЕСТВА. ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

 

     2.1. Технически спецификации и количества. 

 ОП№1 Ръкавици  хирургични от латекс, еднократни, стерилни  с пудра. 

Размери с  №6,5; 7; 7,5; 8; 8,5. Да бъдат с антомична форма, отлична 

чувствителност, силно еластични и устойчиви на късане. Цвят бял. 

Прогнозно количество от 1 500 чифта; 

ОП№2 Ръкавици хирургични от латекс, еднократни, нестерилни с пудра. 

Размери №S; M; L. Да бъдат с антомична форма, отлична 

чувствителност, силно еластични и устойчиви на късане. Цвят бял. 

Прогнозно количество от 60 000 чифта; 
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ОП№3 Ръкавици хирургични от латекс, еднократни, нестерилни без 

пудра. Размери №S; M; L. Да бъдат с антомична форма, отлична 

чувствителност, силно еластични и устойчиви на късане. Цвят бял. 

Прогнозно количество от 37 500 чифта; 

ОП№4 Ръкавици от нитрил, еднократни, нестерилни без пудра. Размери 

№S; M; L. Да бъдат с текстурирана повърхност, висока еластичност и 

отлично прилепване към ръката. Цвят без ограничение. Прогнозно 

количество от 37 500 чифта; 

ОП№5 Ръкавици от винил, еднократни, нестерилни без пудра. Размери 

№S; M; L. Да бъдат с гладка повърхност. Цвят прозрачно бели. Прогнозно 

количество от 15 000 чифта; 

 

2.2.Срок на доставка.  
Доставките ще се изпълняват от изпълнителя в срок, предложен от същия  до 72 

(седемдесет и два) часа, а за спешни случай до 24 (двадесет и четири) часа след 

получаване на заявката или 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. Участникът, определен за изпълнител, е необходимо да поддържа на склад 

средномесечни количества медицински изделия спрямо прогнозните количества, 

обявени от възложителя;  

 

2.5. Мостри 

Възложителят изисква за всички видове ръкавици по ОП№2, №3, №4 и №5 по 

3 чифта ръкавици размер М, а по ОП№1  - 3 чифта №7,5 и 1 чифт №8. 

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

трябва да бъдат опаковани отделно от документите по чл.47, ал.3 от ППЗОП в 

подходящи опаковки с 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 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 . 

 Изискваните мостри ще бъдат тествани в реално време за преценка относно 

тяхната здравина, еластичност и тактилност. 

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. 
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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. 

Предоставените мостри няма да бъдат заплащани в случай на отстраняване на 

участника преди разглеждане на мострите. В този случай Възложителят ще връща 

мострите,тъй като тяхната цялост и търговски вид няма да бъдат нарушени, в срок до 

10 дни определянето на изпълнителя с протокола. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

3.1. Лично състояние на участниците 

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 

критериите за подбор чрез представяне на информацията в образец №2. 

3.1.1. 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. 

3.1.2. 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.  

 

3.1.Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност 

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: 

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, 



 

6 

издаден от компетентен орган на съответната държава – информацията се 

посочва в Част III Критерии за подбор, Раздел А Годност, т.2 от образец №2 ; 

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

държавата, в която е установен - информацията се посочва в Част III Критерии 

за подбор, Раздел А Годност, т.2 от образец №2; 

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

регистърът е „Търговски регистър“.   

  

3.2. Икономическо и финансово състояние 

Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

 

3. 3. Технически и професионални способности 
Възложителят не поставя изисвания по отношение на икономическото и 

финансовото състояние на участниците. 

 

 

ІV. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА 

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. 

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

позиция без вкл.ДДС.  

Предложената единична цена за всяка номенклатура в обособената позиция се 

умножава по съответното прогнозно количество.  

Получената обща стойност представлява „предложена от участника обща 

стойност на обособената позиция“. 

  

Показателят „Качество” (ПК)       се изчислява по формулата: 

 ПК = (ПКу /ПКмах) х 30 

Където: 

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

медицински изделия; 

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 
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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.  

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). 

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. 

 

 

ІV. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

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

изпълнител да: 

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

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

както следва: 

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

съдимост; 

            

Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива. 

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

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

договора за обществена поръчка без вкл. ДДС.  

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

а) парична сума; 

б) банкова гаранция; 

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 

Гаранцията по т. „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.  
 


