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Изх. № 2828/09.08.2019 г
ДО
Дъчмед Интернешанъл ЕООД
гр. София, ул. Бигла 48 ет.5
Тел: 02 9200123
e-mail: info@dutchmed.bg

ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без предварително обявление
за възлагане на обществена поръчка с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл. 64, ал.1 и ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение № 497/09.08.2019 г. за
откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за

нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“Ви отправяме покана за участие в
договарянето, което ще се проведе на 20.08.2018 г от 10:00 часа в Заседателната зала на МБАЛ
«Д-р Тота Венкова» АД.
Обект на поръчката – съгласно чл.3, ал.1, т. 2 от ЗОП. Офертата следва да съдържа
информацията и документите, изискващи се съгласно настоящата покана.
Правно основание за откриване на процедурата: чл. 79, ал.1, т. 4 от Закона за
обществените поръчки.
I. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА:
Предмет на поръчката е: „Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за

хемодиализа за нуждите на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“ разделена в 3 броя
обособени позиции подробно описани в таблицата по-долу:

Ном.№ Наименование
М. е./Лек.ф-ма
Колич.
6
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЦЕНТРАЛЕН ВЕНОЗЕН ПЪТ (ЦВП).
Подкожно тунелизиран катетър за ХД /траен съдов достъп/. Двойно
луменнен, силиконизиран или полиуретанов, рентгеноконтрастен,
еластичен. Външен диаметър: овал приблизително 3.3х5.9mm. Вътрешен
диаметър на лумена: 2mm.

6.01.

6.02.
6.03.
7

7.01.
7.02.
8
8.01
8.02

КАТЕТЪР - ЦВП дължина 190mm от маншона до
бр.
25
върха.
Позициониране на венозния порт в Superior vena
cava (SVC) и на артериалния порт в Right atrium.
КАТЕТЪР - ЦВП дължина 230mm от маншона до
бр.
15
върха
КАТЕТЪР - ЦВП дължина 280mm от маншона до
бр.
5
върха
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ – КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП. Да не се
пречупват. Да са термосенсибилни, от полиуретан и при телесна
температура да са меки и огъваеми. Да позволяват получаването на кръвен
дебит, достатъчен за провеждането на ефективно диализно лечение.
Минимално да травмират централния венозен съд, в който са поставени. Да
са окомплектовани с необходимите за поставянето им материали пункционна игла, водач, разширител и скалпел. Да са рентген позитивни.
КАТЕТЪР феморален двулуменен 8G, 20-22cm
бр.
20
КАТЕТЪР югуларис двулуменен 8G, 15-18cm
бр.
30
ОБОСОБЕНА ПОЗЦИЯ – КАТЕТРИ ЗА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП Материал:
полиуретан. Съдържание на на сета: катетър, въвеждаща игла, водач,
дилататор 2бр., разцепващ се въвеждащ дилататор, тунелизатор
КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп. Размер на
бр.
25
катетъра: 14.5 F x 24 cm. Разстояние от върха на
катетъра до маншона 19 cm.
КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп. Размер на
бр.
15
катетъра: 14.5 F x 28 cm. Разстояние от върха на
катетъра до маншона 23 cm.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 31350,00 лв без включено ДДС.
Поканата е с цел избор на изпълнител и сключване на договор при условията и реда на
Закона за обществените поръчки, след възникване на събитие от извънреден и неотложен
характер и на основание чл.79, ал.1, т.4 от ЗОП.
II. ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
1. Общи изисквания към участниците:
1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни
обединения, които отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени
поръчки и обявените от възложителя изисквания в настоящата документация и
обявлението за обществена поръчка.
1.2. Всеки участник може да представи оферта една, няколко или всички обособени
позиции. Участниците представят задължително оферта за всички номенклатури от
съответната обособена позиция. Не оферирането на някоя номенклатурна единица е
основание за отстраняване на същият

от участие в процедурата за тази обособена

позиция.
1.3. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една
и съща процедура. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т.13 и 14 от допълнителните
разпоредби на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.

Участникът следва да предостави информация за Липса на свързаност в Част III,
Раздел В от ЕЕДОП.
1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да
участва само в едно обединение.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен
да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и
подизпълнители.
1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно
заявление за участие или оферта.
1.7. Офертата се представя на български език. Всички документи, които са на чужд
език, се представят и с официален превод на български език, като за верността на превода
отговаря участникът.
1.8. Лично състояние на участниците
Участниците са длъжни да уведомят писмено Възложителя в 3-дневен срок от настъпване
на някое от обстоятелствата, посочени в следващите т.1.8.1; 1.8.2;
1.8.1. Основания за задължително отстраняване, определени в чл.54, ал.1 от ЗОП
1.8.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена
поръчка участник, за когото е налице някое от основанията, посочени по-долу, възникнало преди
или по време на процедурата:
а)

осъден е с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172,

чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от
Наказателния кодекс (НК) или престъпления, аналогични на посочените в друга държава членка
или трета страна;
б)

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
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен,
доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган;
в)

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

г)

установено е, че:

аа) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
бб) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
д) е установено с влязло в сила наказателно постановление, принудителна админ. мярка
по чл. 404 от КТ или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или
2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен;
е)

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

1.8.1.2. Основанията по т. 1.8.1.1., б. “а”, и “е” се отнасят за лицата, които представляват
участника, за лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника, и за други
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.

Забележка: Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на
управителни и надзорни органи на участника са, както следва:
а)

при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския

б)

при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от

закон;
Търговския закон;
в)

при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
г)

при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от

Търговския закон;
д) при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
е)

при едноличен търговец – физическото лице – търговец;

ж) при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
з)

в случаите по б. “а” – “ж” – и прокуристите, когато има такива;

и) в останалите случаи, включително за чуждестранните лица – лицата, които
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата,
в която са установени.
Други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от управителните и надзорните органи на участника, са лица със статут, който им позволява да
влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за
представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи.
1.8.1.3 Отстранява се и участник в процедурата - обединение от физически и/или
юридически лица, когато за член на обединението е на лице някое от посочените по т. 1.8.1.1 погоре основания за отстраняване.
1.8.1.4. Основанията за отстраняване по т.1.8.1.1, б. “а” по-горе се прилагат до изтичане на
пет години от влизането в сила на присъдата, освен ако в нея е посочен друг срок, а тези по т.
1.8., б. “г”, предложение първо и б. “д” – три години от датата на настъпване на обстоятелствата,
освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
Информация, относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.8.1.1., б. “а” по-горе
се попълва в еЕЕДОП, както следва:
В Част ІІІ, Раздел А участникът следва да предостави информация относно присъди за
следните престъпления:
а/. Участие в престъпна организация – по чл. 321 и 321а от НК;
б/ Корупция – по чл. 301 – 307 от НК;
в/. Измама – по чл. 209 – 213 от НК;
г/. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
д/. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм – по чл. 253, 253а, или 253б от НК и
по чл. 108а, ал. 2 от НК;
е/. 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 а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 260 от НК–
обстоятелствата представляват специфични национални основания за отстраняване.
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в
т.1.8.1.1., б. „а“ при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.1.8.1.1, б. “б” се
попълва в Част ІІІ, Раздел Б от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т.1.8.1.1., б. “в” – “е” се
попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.8.1.1, б. ”а” за
престъпления по чл. 172 и чл. 352 – 353е от НК се попълва в Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП. При
отговор „Да“ участникът посочва:
- Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за
постановяването й;
- Срока на наложеното наказание.
1.8.1.5. В съответствие с чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 до т. 5 включително от ЗОП Възложителят
отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка всеки участник, за
когото е налице някое от обстоятелствата предвидени в чл. 55, ал. 1, т. 1 и т. 3 до т. 5, а именно:
1.8.1.5.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в
процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че
кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение,
произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е
установен;
1.8.1.5.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията,
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;
1.8.1.5.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или
на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на
случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на
договора;
1.8.1.5.4. опитал е да:
а)

повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или
заблуждаваща информация, или
б)

получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в

процедурата за възлагане на обществена поръчка.
Основанията по т. 1.8.1.5.4.се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат
правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.8.1.5 се попълва в
Част ІІІ, Раздел В от еЕЕДОП.
ВАЖНО! Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено
Възложителя в 3-дневен срок, в случай, че настъпят обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5
от ЗОП, заложени с настоящата документация.

1.8.2. Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл.
57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат
характер на национални основания за изключване.
На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните основания за
изключване:
1.8.2.1. Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от същия закон.
Участниците трябва да декларират в еЕЕДОП дали дружеството – участник е
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай, че дружеството –
участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими
изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.
1.8.2.2. който е осъден с влязла в сила присъда за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1
от ЗОП, които имат характер на национални /специфични/ основания за изключване /тези
основания за изключване не се съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само
в нашето национално законодателство. Това са осъждания за престъпления по: чл. 194 - 208
/престъпления против собствеността/, чл. 21За - 217 /изнудване, вещно укривателство,
злоупотреба на доверие/, чл. 219 - 252 /престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 НК
/престъпления против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се
информация и за престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга
държава членка или трета страна.
1.8.2.3.Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/
участници в конкретна процедура / пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП: "Свързани лица" са тези по
смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби/ на Закона за публичното предлагане
на ценни книжа/ - обстоятелството представлява специфично национално основание за
отстраняване.
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено
Възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата
поръчка.
1.8.2.4. Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228,
ал. 3 от Кодекса на труда;
1.8.2.5. Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност;
Забележка: Чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност: Чл. 13
(1) Не се разрешава наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на
Република България граждани на трети държави.
1.8.2.6. При наличие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
Информация относно липсата или наличието на обстоятелства от т. 1.8.2.1.до т. 1.8.2.6.,
включително се попълва в Част ІІІ, Раздел Г от еЕЕДОП. Липсата на обстоятелства, свързани с
националните основания за отстраняване се декларира в еЕЕДОП в полето „Прилагат ли се
специфичните национални основания за изключване“. Отговор „не“ се отнася за всички
обстоятелства. При отговор „да“ лицето трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и
евентуално предприетите мерки за надеждност.

ВАЖНО! Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено
Възложителя в 3-дневен срок, в случай, че настъпят обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
1.8.2.7. На основание чл. 4, т. 23 във връзка с чл. 3, т. 1 от ЗМИП (в сила от 30.03.2018 г.)
като мярка за превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на
пари възложителите на обществени поръчки следва да извършват комплексна проверка на
клиентите, която съгласно чл. 10, т. 2 от същия закон включва действия по идентифициране на
действителния собственик и предприемане на подходящи действия за проверка на неговата
идентификация по начин, който дава достатъчно основание на лицето по чл. 4 да приеме за
установен действителния собственик, включително прилагане на подходящи мерки за
изясняване на структурата на собственост и контрол на клиента.
Съгласно пар. 2, ал,. 1 от ДРЗМИП „действителен собственик” е физическо лице или
физически лица, което/които в крайна сметка притежават или контролират юридическото лице
или друго правно образувание, и/или физическо лице или физически лица, от чието име и/или
за чиято сметка се осъществява дадена операция, сделка или дейност, и които отговарят най –
малко на някое от следните условия:
1. По отношение на корпоративните юридически лица и други правни образувания
действителен собственик е лицето, което пряко или косвено притежава достатъчен процент от
акциите, дяловете или правата на глас в това юридическо лице или друго правно образувание,
включително посредством държане на акции на приносител, или посредством контрол чрез
други средства, с изключение на случаите на дружество, чиито акции се търгуват на регулиран
пазар, което се подчинява на изискванията за оповестяване в съответствие с правото на
Европейския съюз или на еквивалентни международни стандарти, осигуряващи адекватна
степен на прозрачност по отношение на собствеността.
Индикация за пряко притежаване е налице, когато физическо лице/лица притежава
акционерно или дялово участие най-малко 25 на сто от юридическо лице или друго правно
образувание.
Индикация за косвено притежаване е налице, когато най-малко 25 на сто от
акционерното или дяловото участие в юридическо лице или друго правно образувание
принадлежи на юридическо лице или друго правно образувание, което е под контрола на едно и
също физическо лице или физически лица, или на множество юридически лица и/или правни
образувания, които в крайна сметка са под контрола на едно и също физическо лице/лица.
2. По отношение на доверителната собственост, включително тръстове, попечителски
фондове и други подобни чуждестранни правни образувания, учредени и съществуващи
съобразно правото на юрисдикциите, допускащи такива форми на доверителна собственост,
действителният собственик е:
а) учредителят;
б) доверителният собственик;
в) пазителят, ако има такъв;
г) бенефициерът или класът бенефициери, или
д) лицето, в чийто главен интерес е създадена или се управлява доверителната
собственост, когато физическото лице, което се облагодетелства от нея, предстои да бъде
определено;
е) всяко друго физическо лице, което в крайна сметка упражнява контрол над
доверителната собственост посредством пряко или косвено притежаване или чрез други
средства.

3. По отношение на фондации и правни форми, подобни на доверителна собственост –
физическото лице или лица, които заемат длъжности, еквивалентни или сходни с посочените в
т. 2.
(2) Не е действителен собственик физическото лице или физическите лица, които са
номинални директори, секретари, акционери или собственици на капитала на юридическо лице
или друго правно образувание, ако е установен друг действителен собственик.
Във връзка с гореизложеното, участникът, избран за изпълнител следва да представи
декларация в свободен текст по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.
ВАЖНО: Във връзка с гореизложеното, участникът избран за изпълнител следва да
представи Декларация по образец за обстоятелства по чл.59, ал.1, т.3 – Приложение № 2 от
ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ.
1.8.3. Други основания за отстраняване:
1.8.3.1. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни
друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази документация.
1.8.3.2.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително
обявените условия на поръчката;
1.8.3.3.Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП.
1.8.3.4.Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не
удължи срока на валидност на офертата си.
1.9. Участниците се представляват от лицата, представляващи ги по закон или от лицата,
специално упълномощени за настоящата процедура, което се доказва с пълномощно – оригинал
или нотариално заверено.
1.10. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаи се прилагат чл.102 и
чл.42, ал.5 от ЗОП.
В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /или
консорциума/ подписват документ - споразумение или договор.
Документът трябва да бъде представен от Участника в оригинал или нотариално
заверено копие.
Документът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:
 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за
изпълнението на договора;
 Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да
задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума;
 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи офертата
от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде
изпълнена;
 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за
целия период на изпълнение на договора;

 Разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между
участниците в обединението.
 Дейностите, които ще изпълнява всеки един член на обединението.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато не е приложен документ (споразумение или договор) за създаването на
обединение/ консорциум или в приложеният такъв липсват клаузи, гарантиращи изпълнението
на горепосочените условия, или съставът на обединението се е променил след подаването на
офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка.
В случай, че участник в процедурата е обединение/консорциум, което не е регистрирано
като самостоятелно юридическо лице, всеки един от участниците трябва да отговаря на
описаните по-горе административни изисквания по ЗОП.
Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване обединенията да
имат правна форма, за да участват при възлагането на обществена поръчка, но поставя
условие за създаване на юридическо лице, когато участникът определен за изпълнител, е
обединение на физически и/или юридически лица.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА
1.1. Участниците могат да използва капацитет на трети лица, независимо от правната
връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите способности и
професионална компетентност.
1.2. По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност,
участниците могат да се позовават на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на Възложителя,
ще участват н изпълнението на частта от поръчката, за която е необфодим този капацитет.
1.3. Когато участникът се позовава на капацитет на трети лица, псочва това в Час II
Раздел от ЕЕДОП и приложимите полета на Част IV от ЕЕДОП. Участникът трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документ /ЕЕДОП при участие в
процедурата и съответните документи при сключване на договор/ за поетитеот трети лица
задължения.
1.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, и за тях не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
1.5. Възложителят може да изиска от участника да замени посоченото от него трето лице,
ако то не отговаря на някое от условията по т.4.4.
1.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юредически лица,
той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при
спазване на условията по т.4.2 -4.4.
1.7. Когато участник в процедурата е клон на чуждестранно лице, той може, за доказване
на съответствие с изискванията за технически и професионални способности, да се позове на
ресурсите на търговеца, в случай, че представи доказателства, че при изпълнение на поръчката
ще има на разположение тези ресурси.

2. МИНИМАЛНИ

ИЗИСКВАНИЯ

ЗА

ГОДНОСТА

/ПРАВОСПОСОБНОСТТА/

ЗА

УПРАЖНЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНА ДЕЙНОСТ, ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО
СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ, ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ.
С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на
офертите, в т. ч. и тези, които са за част от номенклатурните единици от обособените позиции.
Тъй като обхватът на поръчката е доставка на лекарствени продукти, критериите за подбор са
еднакви за всички обособени позиции, респ. всички номенклатурни единици
2.1. Минимални изисквания за годноста /правоспособността/ за упражняване на
професионална дейност съгласно ЗОП:
2.1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по българското
законодателство или по законодателство на държава-членка на Европейския съюз, или
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и да имат
право да извършват търговия на едро с лекарствени продукти в съответствие с нормите на
ЗЛПХМ. Участниците следва да притежават валидно Разрешение за търговия на едро и/или
внос на лекарствени продукти,издадено от ИАЛ или регулаторен орган на друга държавачленка, по реда на Глава девета Търговия на едро с лекарствени продукти на ЗЛПХМ;
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави
информация за с посочване на номер на разрешението за производство, дата на издаване и срок
на валидност/ за търговия на едро с лекарства в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от
ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за
органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и
да се впише необходимата на възложителя информация.
2.1.2. .Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговския закон или по
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. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия
на едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са
търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия,
издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в случай
че участникът е производител, установен на територията на Република България съгласно
чл.77, ал.2 от ЗМИ.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предостави
информация за с посочване на номер на разрешението за производство/ за търговия на едро с
медицински изделия

в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А от ЕЕДОП. Тази информация се

попълва в т. „тази информация достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държва
ачленка на ЕС“ – там отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на
възложителя информация.
Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят може да изисква
от участниците, определени за изпълнители, да представят заверено копие от:

- Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти; или
-Удостоверение за регистрация за търговия на едро на територията на Р. България на
лицата, притежаващи разрешение за тази дейност, издадено от регулаторен орган на
съответната държава членка; или
-Разрешение за внос; или
-Разрешение за производство, издадени по реда на ЗЛПХМ, и заверено копие от валидна
лицензия, издадена по реда на чл.32 от ЗКНВП-когато е приложимо.
-

разрешението за производство/ за търговия на едро с медицински изделия

2.2. Минимални изисквания за доказване на икономическо и финансово състояние:
2.2.1.

Възложителят

не

предявява

в

настоящата

процедура

изисквания

за

икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
2. 3. Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
2.3.1. Участникът следва да е изпълнил поне една дейност, която да е идентична или
сходна с предмета на обществената поръчка и обема, съответно при участие за една, няколко
или всички номенклатурни единици/обособени позиции, изпълнена през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на сумите, датите и
получателите.
Под „дейности, които са идентични или сходни” с предмета на обществената поръчка се
разбира доставка на лекарствени продукти и медицински изделия.
Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет,
идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като попълни Списъка посочен в Част
Част IV: Критерии за подбор, Раздел В, 1б от ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска
доказателства

за

извършените

и

посочените

в

ЕЕДОП

доставки

във

вид

на

Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се доказва тяхното
изпълнение
2.3.2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление на качеството ЕN ISO
9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата
процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на
изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на
органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати,
издадени от органи, установени в други държави членки.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да предоставят
информация

с посочванe на валиден сертификат за въведена система за управление на

качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаден на името на участника в Част
IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП. Тази информация се попълва в т. „тази информация
достъпна ли е безплатно за органите от база данни в държава членка на ЕС“ – там отбелязва
„да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на възложителя информация.

Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска
доказателства за наличието и прилагането на система за управление на качеството ЕN ISO
9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен с предмета на настоящата процедура
във вид на сертификат. Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е
страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване
съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки.
III. НАЧИН НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
3.1. Срок за изпълнение на поръчката:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 11 (единадесет) месеца
считано от датата на подписване на договора.
3.2.. Срок за изпълнение на доставката/ите:
Срок и начин на доставка: - всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор,
следва да бъде доставена в срок съгласно офертата на кандидата, след получаване на заявката
от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за количествата, точно определени в заявката. Срокът за изпълнение на
спешна доставка е до 12 часа. Срокът за изпълнение на регулярна доставка е до 72 часа (3
календарни дни). Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от управителя на
Болнична аптека или негов заместник, по телефон (при спешност), писмено, по факс
(0035966 800 956), или от следния електронен адрес: apteka.mbal.gabrovo@gmail.com. .
Минимален срок на годност: срокът на годност на лекарствения продукт или медицинско
изделие следва да бъде не по-малък от 25 /двадесет и пет/ на сто от обявения от производителя
към датата на всяка доставка.
В случай на доставка на лекарствени пордукти извън описаните по-горе с по-кратък от
договорения срокна годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва:
От 24,99% до 15% - 2% върху стойността на доставката.
под 14,99% - 5 % върху стойността на доставката;
Доставки на лекарствени продукти или медицинско изделие с остатъчен срок под 15%
обявения от производителя се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или
упълномощено от него лице, за конкретно количество, определено от него. Без изрично писмено
съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или упълномощено от него лице, стоките няма да бъдат
заплащани.
Място на изпълнение на поръчката: Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД.
IV. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: Място на изпълнение на поръчката:
Болнична аптека на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД.

V. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни след
представяне на фактура.
VI. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на настоящата обществена поръчка е до 11 (единадесет) месеца
считано от датата на подписване на договора.

VII.ДОПЪЛНИТЕЛНИ УКАЗАНИЯ ПРИ ПОПЪЛВАНЕ НА ЕЕДОП
7.1. В Част II, Раздел А от ЕЕДОП, участниците посочват единен идентификационен код по
чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентификационна информация
в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. Когато
участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, в част II, Раздел А
от ЕЕДОП се посочва правната форма на участника /обединението/консорциума/, като в този
случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в обединението. 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 провеждане на процедурата. В случай,
че обединението не е регистрирано участникът следва да извърши регистрация по БУЛСТАТ
след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на договора за
възлагането на настоящата обществена поръчка.
7.2. В част II, раздел Б от ЕЕДОП се посочват името/ната и адреса/ите на лицето/ата,
упълномощено/и да представляват участник за целите на процедурата за възлагане на
обществена поръчка.
7.3. Съгласно чл. 67. ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка е нар. 29,
т. 5. б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018 г. ~ Единният
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя и електронен вид (еЕЕДОП).
По отношение на подготовката на еЕЕДОП в предоставен под формата на генерирани файлове
espd-requesl:
При подготовката на настоящата процедура Възложителят създава и предоставя образец
на еЕЕДОП чрез маркиране на полетата, които съответстват на поставените от него изисквания,
свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор. Генерираните файлове
(espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по електронен път с останалата
документация за обществената поръчка в профила на купувача, като възложителят указва на
участниците

и

връзката

към

системата

за

еЕЕДОП.

която

е

следната

https://ec.europa.eu/tools/espd. Участникът зарежда в системата получения XML файл. попълва
необходимите данни и го изтегля (espd-response), след което еЕЕДОП следва да се подпише с
електронен подпис от съответните лица, еЕЕДОП следва да бъде попълнен н подписан с валиден
квалифициран електронен подпис..
Данните, които се попълват в еЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата),
свързани с конкретния подател на документа.
Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на
неговото съдържание.

След попълване на образеца, същият се подписва електронно от всички задължени лица
и се предоставя по избрания начин към документите за участие в процедурата.
Представяне на ЕЕДОП в електронен вид:
Възложителят приема е-ЕЕДОП по някои от следните начини:
А) е-ЕЕДОП да бъде подписан с електронен подпис и приложен на подходящ електронен
носител към пакета документи за участие в процедурата. Например дискета, компакт диск (CD R,
CD R/W) - със стандартна файлова система ISO 9660, USB флаш и др.
Б) е-ЕЕДОП да бъде предоставен чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения в
подписан електронно еЕЕДОП.
При този избран начин документът следва да с снабден задължително с електронен
времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет адреса, към
който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
Като приложение към документацията следва да бъде представен документ, в който да се
посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.
Данните, които се попълват в е-ЕЕДОП зависят от формата на участие и обстоятелствата,
свързани с конкретния подател на документа.
7.4. Общи условия за с-ЕЕДОП
Възложителя приема е-ЕЕДОП при следните условия:

1)
2)
3)
4)
5)

Документите са във формат PDF (Adobe Acrobat, минимална версия 6.0 СЕ).
Файлът, съдържащ документа да не е заразен с вируси.
е-ЕЕДОП не трябва да съдържат макроси или изпълним програмен код.
Документите следва да съдържат прав (некриптиран) текст.
Документите следва да са подписани с валиден електронен подпис със средствата на

съответния софтуерен продукт, поддържаш дадения формат.
ВАЖНО! В случаите, когато еЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП с
електронен подпис, следва да бъде подписана версията в P D F формат.

ЕЕДОП B *.DOC ФОРМАТ

1.

Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на е-ЕЕДОП за

настоящата процедура и в *.doc формат, като може да бъде изтеглен по електронен път с
останалата документация за обществената поръчка.

2.

По отношение на подготовка на е-ЕЕДОП. в *.doc формат, след като бъде изтеглен,

следва да бъде попълнен в съответствие е изискванията на ЗОП и ППЗОП и условията на
Възложителя и подписан с валиден квалифициран електронен подпис от всички задължени
лица.
Важно! Форматът, в който се предоставя подписаният документ не следва да
позволява редактиране на неговото съдържание.

3. Възложителят приема е-ЕЕДОП само но някои от следните начини:
а)

приложен на подходящ електронен носител към пакета документи за участие в

процедурата. Например: компакт диск (CD R. CD R/W) - със стандартна файлова система ISO
9660. USB флаш и др.
б) предоставен чрез оешлрен достъп по електронен път до изготвения II подписан
електронно ЕЕДОП.

Важно! При този избран начин документът следва да е снабден задължително с
електронен времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и качен на интернет
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите. Като
приложение към документацията следва да бл>де представен документ - декларация, в която да
се посочи адресът, на който е осигурен достъп до е-ЕЕДОП.

4. Възложителят приема е-ЕЕДОП при следните условия:
1) Документът да е в нередактируем формат (например PDF или еквивалент).
2) Документът следва да е подписан с валиден квалифициран електронен подпис със
средствата на съответния софтуерен продукт, поддържащ дадения формат.

3) Файлът, съдържащ документът да не с заразен с вируси, както и не трябва да
съдържа макроси или изпълним програмен код.

4) Документът следва да съдържа прав (некриптиран) текст.
Възложителят изисква попълване на раздели А - Г с попълване на Част III: Основания за
изключване на ЕЕДОП, в приложимите полета. Участникът удостоверява липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП.
1.1. В Част III „Основания за изключване“ раздел А: Основания, свързани с наказателни
присъди: Липсата или наличието на основанията за отстраняване, свързани с наказателни
присъди по чл.54, ал.1 от ЗОП, доколкото произтичат от чл. 57, §1 от Директива 2014/24/ЕС
и са предвидени в ЕЕДОП, а именно:

-

участие в престъпна организация (чл. 321 и 321а НК);
корупция (чл. 301 - 307 НК);
измама (чл. 209 - 213 НК);
терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични

дейности (чл. 108а НК. с изключение на тези, свързани с финансиране на тероризъм);

- изпиране на пари или финансиране на тероризъм (чл. 253. 253а или 2536 НК и чл.108а
НК - престъпление, свързано с финансиране на тероризъм) и

- детски труд и други форми на трафик на хора (чл. 192а и чл. 159а -159г НК),
При заявяването на липса на горепосочените основания по чл. 54, ал. 1. т. 1 от ЗОП за
отстраняване на участника, не е необходимо изрично и подробно да бъдат изписани отделените
състави от НК, достатъчно е участникът да маркира отговор „НЕ“, с попълване на информация
относно това дали съответните документи (ако има такива) потвърждаващи заявеното от
участника, са достъпни по електронен път и посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи
документа.
В случай че за участник е издадена присъда за някое от посочените по-горе: престъпления,
той трябва да посочи отговор „ДА", независимо че е възможно да е реабилитиран. В този случай
се описват:
а) фактическото и правно основание за постановяване на присъдата и дата нг влизането й
в сила;
б) срокът на наложеното наказание.
Чуждестранните лица посочват информация за престъпления, аналогични на описаните,
когато са осъдени в друга държава членка или трета страна.
1.2. В случай на полъване на ЕЕДОП в предоставения WORD формат:
В Част III, раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски - Посочва се информация относно обстоятелството по чл. 54,
ал.1, т. 3 от ЗОП т.е. дати участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Особеното тук е, че ако лицето няма такива задължения отговорът следва да е „Да“. Само
така ще съответства на поставения въпрос „Икономическият оператор изпълнил ли е всички свои
задължения, свързани с плащането на данъци или социалноосигурителни вноски? “
Участниците декларират наличието или липсата на задължения към държавата и
общината по седалището на възложителя, както и към държавата и общината по седалището на
съответния кандидат или участник.
Ако отговорът на първия въпрос по-горе е „Не", се попълват всички подробности във
второто поле на раздела. Когато са предприети мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от
ЗОП, те се описват в б. „ г ", а съответните доказателствени документи по чл. 45, ал. 2, т. 1 от
Г1ПЗОП се прилагат към ЕЕДОП:
/1. По отношение на обстоятелството по чл. 56, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП- документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията
са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с
погасителен плет и/ ши с посочени дати за окончателно
изплащане
на
дължимите
задължения или е в процес па изплащане на дължимо обезщетение;
2.по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от съответния
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;
3.по отношение па обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП /нова - ДВ, бр.102, в сила
от 22.12.2017 г./ - е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.З или чл.245 от
Кодекса на труда;/.
1.3. В случай па полъване на еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd- request
В Част III, раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или
социалноосигурителни вноски - Посочва се информация относно обстоятелството но чл. 54, ал.
1, т. 3 от ЗОП, т.е. дали участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
Ако лицето няма такива задължения отговорът следва да е „НЕ“. Само така ще съответства
на поставения въпрос „Икономическият оператор имали задължения, свързани с плащането на
данъци или социалноосигурителни вноски?“
Участниците декларират наличието или липсата на задължения към държавата и
общината по седалището на възложителя, както и към държавата и общината по седалището на
съответния кандидат или участник.
Ако отговорът на първия въпрос по-горе е „ДА”, се попълват всички подробности въз
второто поле на раздела. Когато са предприети мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от
ЗОИ, те се описват в б.,,г", а съответните доказателствени документи но чл. 45. ал. 2л. 1 от ППЗОП
се прилагат към ЕЕДОП:
/1.По отношение на обстоятелството по чл. 56. an. 1, т. 1 и 2 от 3011- документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от които да е видно, че задълженията
са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с
погасителен план и/ или с посочени дати за окончателно

изплащане

на

дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение:

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1. т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства:

3. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от 3011 /нова - ДВ, бр. 102. в сапа
от 22.12.2017 г./ - е платил изцяпо дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.З или чл.245 от
Кодекса на труда;/.

1.3. В Част III, раздел В: Основания, свързани с несъстоятелност, конфликти на
интереси или професионално нарушение - Изискваната информация в поле I се отнася до
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП /при изпълнение на договор за обществена поръчка е
установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл.
61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305
от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
или

аналогични

задължения,

установени

с

акт

на

компетентен

орган,

съгласно

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.4. В Част III, раздел Г: „Други основания за изключване, конто може да бъдат
предвидени в националното законодателство па възлагащия орган или възложителя на
държава членка” - следва да бъде попълнен от участниците, тъй като възложителят е въвел
три специфични национални основания за изключване от участие в поръчката, посочени в
процедурата.
В този раздел участниците трябва да декларират следното:
Дали дружеството - участник е регистрирано в юрисдикция е преференциален данъчен
режим. В случай че, дружеството - участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва
конкретното изключение.
Това поле се попълва и във връзка с липсата на Специфични национални основания за
отстраняване съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП). Обстоятелствата по чл. 194 - 208. чл. 213а 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от НК не произтичат от чл. 57. 8 1 от Директива 20I4/24/EC. те
са предвидени в националното законодателство и имат характер на национални основания за
изключване, поради което декларирането им следва да се извърши в б. Г „Други основания за
изключване ........................................................................................ ... ." на ЕЕДОП.
Специфични национални основания за отстраняване съгласно ЗОП (чл. 54, ал. 1. т. 1 от
ЗОП) са: Осъждания за престъпления по чл. 194 — 20S /престъпления против собствеността/,
чл.

213а-217

/изнудване,

вещно

укривателство,

злоупотреба

па

доверие/,

чл.219-

252/престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 НК /престъпления против данъчната,
финансовата и осигурителна система/. Посочва се и информация за престъпления, аналогични
на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или трета страна.
Наличие или липса на свързаност
В това поле участниците следва да декларират и наличие или липса на свързаност по смисъла на
§2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/участници в конкретна процедура, във връзка с § 1, т.
13 и 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа.
Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от
Кодекса на труда;
Наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество.
Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност.
При заявяването на липса па основания за отстраняване на участника, които са посочени в
съответното обявление или в документацията за обществената поръчка, не е необходимо в б. Г
„Други основания за изключване……..“ на ЕЕДОП. изрично и подробно да бъдат изписани
отделените състави от НК, както и основанията за отстраняване, достатъчно е участникът да
маркира отговор „НЕ“, с попълване на информация относно това дали съответните документи
(ако има такива) потвърждаващи заявеното от участника, са достъпни по електронен път и
посочване на уеб адрес, орган или служба, издаващи документа.
Конкретното посочване на едно или друго обстоятелство е важно и се налага тогава,
когато в ЕЕДОП е маркиран отговор „Да“ в б. „Г“, за да се установи коя от хипотезите, предвидени
в закона, е налице.
1.6. Възложителят изисква попълване на раздел Г от Част IV: Критерии за подбор от
ЕЕДОП в приложимите полета, съгласно зададените минимални изисквания.

Приложимо поле, съгласно Указанията за подготовка на офертите е: Раздел Г: Схеми за
осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
Раздел Г: Схеми за осигуряване на качеството и стандарти за екологично управление
Участникът следва да предостави информация за получен сертификат за въведена
система за качеството, като посочи: вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват.
1.7. Възложителят изисква попълване на Част VI: Заключителни положения от ЕЕДОП в
приложимите полета, само когато се използва ЕЕДОП във формат * doc /WORD/.
ВАЖНО! Участниците могат да подават еЕЕДОП и в двата формата представени ог
Възложителя, тоест но избор на участниците може да се подаде еЕЕДОП под формата на Образец
№ 2 ЕЕДОП ".doc формат или еЕЕДОП йод формата на генерирани файлове espd-request. По
избор на участниците е и възможността да се подава еЕЕДОП и в вдата формата, тоест
на представения магнитен носител да са записани Образец № 2 ЕЕДОП *.doc формат и
еЕЕДОП под формата на генерирани файлове espd-request.
Параметри на договаряне:
- Единични цени на предлаганите консумативи и лекарствени продукти
- Срок на доставка при подаване на заявка
- Срок на изпълнение на поръчката
- Клаузи по договора
VIII. ОЦЕНЯВАНЕ
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена , съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на
настоящата документация, назначената от възложителя комисия извършва оценка въз основа
на КРИТЕРИЯ “НАЙ-НИСКА ЦЕНА” за съответната обособена позиция.
Комисията класира участниците във възходящ ред, като на първо място се класира
участника, чиято ценова оферта е най-ниска за съответната обособена позиция.
IX. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ ЗА
УЧАСТИЕ
1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, трябва да
подготвят своята оферта/заявление в съответствие с изискванията на Възложителя.
2. Офертата/заявлението трябва да бъде представена на български език.
3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка,
следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат.
4. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата/заявлението,
следва да бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.
5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на
участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или
лица с нотариално заверено пълномощно.
X. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
10.1. Място и срок за подаване на оферти

10.1.1. Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
подават лично или чрез упълномощено лице офертите си в деловодството на МБАЛ „Д-р Тота
Венкова” АД, адрес: гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1, всеки работен ден от 08:30
часа до 16:30 ч., най-късно до часа и датата, посочени в поканата за обществената поръчка.
10.1.2. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да
обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за
подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.
Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока
определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо
освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с
куриери или други.
10.1.3. Офертите се подават в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която трябва да
бъде отбелязана следната информация:
До МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД
гр. Габрово - 5300, ул. „Д-р Илиев Детския” № 1
ОФЕРТА
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за хемодиализа за нуждите на
МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово“
От: ……………………………………………………………………………………………..
/наименование на участника/
Адрес за кореспонденция: …………………………………………………………
Телефон: …………………………………………………………………………………….
Факс: ………………………………………………………………………………………….
Е-майл: ……………………………………………………………………………………….
Позиция/обособена позиция№: ……………………………………..
10.1.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава входящ регистрационен документ.
10.1.5. Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване, или в
незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, като това обстоятелство се отбелязва в
регистъра.
10.1.6. Когато към 16:30 часа на датата, определена като краен срок за получаване на
оферти пред деловодството на МБАЛ Габрово все още има чакащи лица, те се включват в списък,
който се подписва от представител на Възложителя и от и от присъстващите лица. Офертите на
лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на оферти от лица,
които не са включени в списъка.

10.1.7. До изтичането на срока за получаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява понататъшното участие на участника в процедурата.
10.1.8. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика ясно се изписва
следното: „Допълнение / Промяна на офертата, към вх. № …………………..“
10.1.9. Получените заявления за участие или офертите се предават на председателя на
комисията по чл. 51 от ППЗОП за което се съставя протокол. Протоколът се подписва от
предаващото лице и от председателя на комисията.
10.2. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 (тридесет)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.
Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти. Възложителят може да покани участниците да
удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в
определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.
Оферта с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлена от Възложителя като
несъответстваща на изискванията.

XI.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
Офертата

на

участника

представлява

съвкупност

от

документи,

доказващи

съответствието на участника с изискванията на възложителя, посочени в настоящата
документация и с изискванията на ЗОП и ППЗОП.
Всеки участник трябда да представи:
1. Оферта за участие – Съгласно образец №1
2. ЕЕДОП - единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата 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 - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна
опаковка;
В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура Възложителят допуска
представяне на само едно заявление за участие, когато участникът участва за повече от една
обособена позиция и критерият за подбор е еднакъв за отделните позиции.
3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо,
поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
4. При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие с
гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 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 ППЗОП – заверено от участника копие с гриф
„Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
5. Техническо предложение съдържщо:

а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, не е законният
представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие;
б) предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с техническата спецификация
и изискванията на възложителя – Съгласно образец № 3 придружен от Образец 3А – подават се
толкова Предложение за изпълнение на поръчката за колкото обособени позиции участникът
участва, заедно с едно техническо предложение за всички позиции записано на магнитен или CD
носител, поставено в отделен плик и надписано „Технически оферти – CD“, който е изготвен с
помощта на предоставения програмен продукт.
в) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор и предлаганите
от участника срокове – Съгласно образец № 4;
г) Декларация в свободен текст от участника в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, в
която декларира, че ще осигури необходимите количества лекарствени продукти за срока на
договора – отнася се за лекарствени продукти.
д) Представяне на Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от
фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че участникът е „упълномощен
представител” за доставка на медицински изделия на територията на държава членка на ЕС или
на държава от Европейското икономическо пространство – Отнася се за производител на
медицинските изделия, който не е установен на територията на държава членка на ЕС или на
държава от Европейското икономическо пространство
е) Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена
от производителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на
съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган – отнася се за мед. изделия
ж) Официални документи от производителя за техническите характеристики на
изделието, модел, производител, брошури и каталози за изделието /в превод и на български
език/; Върху брошурите да бъде вписан поредният номер за всяка обособена позиция и
номенклатурна единица за която участникът участва. От предоставените материали на
участника трябва да е видно за коя номенклатурна единица участва, да има подробно описание
на продукта и снимков материал – отнася се за мед. изделия.
6. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носигел) – Образец № 5.
Последното

се

„ПРЕДЛАГАНИ

поставя
ЦЕНОВИ

в ОТДЕЛЕН ЗАПЕЧАТАН НЕПРОРЗАЧЕН ПЛИК С НАДПИС
ПАРАМЕТРИ”,

който

също

се

поставя

в

ЗАПЕЧАТАНАТА

НЕПРОЗРАЧНА ОПАКОВКА съгласно чл. 47, ал. 3 от ППЗОП.
В колона „Търговско наименование” се попълва търговското наименование на
лекарствения продукт, на латиница, така както е според Кратката характеристика на продукта
във формат: "наименование на лекарствения продукт" "лекарствена форма" "количество на
активно вещество в дозова единица" "дозова единица" х "брой дозови единици в опаковка" или се
попълва търговското наименование на медицинското изделие
В колона „Притежател на разрешението за употреба/Производител” се попълва
наименованието

на

притежателя

на

разрешението

за

употреба,

съгласно

Кратката

характеристика на продукта – отнася се за лекарствените продукти или се попълва
производителя на предлаганото медицинско изделие – отнася се за мед. изделия.
В колона „Брой в опаковка“ се попълва броя на единичните дозови форми в
окончателната вторична опаковка на лекарствения продукт (мед. изделие).

В колона „Цена за мярка“ се попълва предлаганата цена за мярката определена в колона
„м.е.“ - само с цифри, крайната доставна цена в лева, с включен ДДС, с точност до четвърти знак
след десетична точка. Тази цена се използва при класиране на предложенията.
В колона „Цена за търговска опаковка“ програмният продукт автоматично изчислява
цената за опаковка на база попълнена цена за мярка и брой в опаковка и следва да бъде с
точност до втори десетичен знак.
В колона „Каталожен номер“ се попълва каталожният номер на производителя на
предлаганото мед.изделие
В колона „Срок на годност по от датата на производство /в месеци/“ – Участникът
посочва срока на годност в месеци на съответното медицинско изделие/лекарствен продукт.
В колона „Цена за опаковка по чл. 261а, ал.1 от ЗЛПХМ“ се попълва цена за опаковка по
чл. 261а, ал.1 от ЗЛПХМ. Тази цена трябва да съответства на опаковката.
В колона „Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност“ се попълва
стойността за опаковка, изчислена на база референтна стойност, съгласно колона М на
Приложение №2 на Позитивния лекарствен списък, актуален към датата на откриване на
процедурата
Ако лекарствения продукт, не е включен в Приложение 2 на ПЛС, в колона „Стойност за
опаковка, изчислена на база референтна стойност“, се въвежда "n.a." – not applicable (не е
приложимо)
В колона „Идентификатор на ЛП“ – Участникът посочва кода на ЛП- Колона "U" от ПЛС
Ако лекарствения продукт, не е включен в Приложение 2 на ПЛС, в колона
„Идентификатор на ЛП“, се въвежда "n.a." – not applicable (не е приложимо) При невъзможност
от въвеждане в тази колона да се въведе в колона Забележка.
В колона „Срок на годност от датата на производство (в месеци)“ се посочва срока на
годност на конкретния лекарствен продукт.
!!! Участника следва да въведе първо брой в опаковка и след това да избере дали да
въведе цена за опаковка с точност до втория знак след десетичната запетая и програмата
автоматично да му изчисли цена за мярка, или да въведе цена за мярка с точност до четвърти
знак след десетичната запетая и програмата автоматично да изчисли цена за опаковка с точност
до втория знак след десетичната запетая.
Предложената цена на лекарствения продукт по търговско наименование следва да
включва всички разходи до краен получател, при срок на годност не по-малък от 25/двадесет и
пет/ на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка за всички останали
позиции.
Непредставянето на цитираните документи в съответния вид и форма, изисквани от
възложителя, е основание за недопускане на кандидата до класиране на предложението.
Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри” не трябва да е посочена никаква
информация относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън
плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от
нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

9. Опис на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, съгласно чл.
47, ал. 3 от ППЗОП - оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в началото на офертата преди
всички други документи в общата запечатана непрозрачна опаковка;
Всички представени в офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите,
съдържащи се в офертата“.

НАЧИН И СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Офертите следва да бъдат представени в деловодството на възложителя в запечатана
непрозрачна опаковка с надпис на външната страна на подател, адрес за кореспонденция,
телефони за връзка, както и наименование на процедурата, за която участват. Офертите следва
да бъдат подадени не по-късно от 19.08.2019 до 16:30 часа в деловодството на болницата.
МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДОГОВАРЯНЕТО:
Провеждането на преговорите ще се извърши със законния представител на участника
или с упълномощено от него лице, след представяне на документ за упълномощаване – в
оригинал или заверено копие. Пълномощното следва да бъде изготвено в обикновенна
писменна форма и да съдъжа данни за упълномощител и упълномощено лице, както и
изричното изявление, че упълномощеното лице има право да участва в договарянето и да
подпише протокола за резултатите от договарянето.
Каним най- учтиво представляващия участника или упълномощен от него представител
да участва в преговорите, които ще се състоят на 20.08.2019 от 10:00 часа.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

___________________

/Д-р Нели Иванова Савчева Изпълнителен
директор на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД, гр.
Габрово /

