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ЧАСТ			ІІ	

ГЛАВА			І	

УКАЗАНИЯ	ЗА	УЧАСТИЕ	В	ОБЩЕСТВЕНАТА	ПОРЪЧКА	

	

	

РАЗДЕЛ	І	

ОБЩА	ИНФОРМАЦИЯ	

	

	

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ	

Възложител	 на	 настоящата	 процедура	 за	 избор	 на	 изпълнител	 на	 обществена	 поръчка,	

възлагана	по	реда	на	Закона	за	обществените	поръчки	(ЗОП),	е	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	

Габрово,	 с	 адрес:	 гр.	 Габрово	 ‐	 5300,	 	 ул.	 „Д‐р	Илиев	Детския”	№	1,	 тел:	 066	 800253,	факс:	 066	

804424,	e‐mail:	targovembalgabrovo@gmail.com,	интернет	адрес:	http//mbalgabrovo.com	–	Профил	

на	купувача	–http://zop.mbalgabrovo.com/auction/149/	

МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	е	Възложител	по	смисъла	на	чл.	7,	т.	3	от	ЗОП	и	

като	 такъв	 има	 задължението	 при	 възлагането	 на	 обществени	 поръчки	 стриктно	 да	 спазва	

разпоредбите	 на	 Закона	 за	 обществените	 поръчки	 и	 подзаконовите	 нормативни	 актове	 по	

прилагането	му.	

МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	е	юридическо	лице	и	има	право	на	собственост	и	

самостоятелен	бюджет.		

	

	

1.2.	ПРАВНО	ОСНОВАНИЕ	ЗА	ОТКРИВАНЕ	НА	ПРОЦЕДУРАТА	

Възложителят	 обявява	 настоящата	 процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 на	

основание	чл.	16,	ал.	1,	ал.	4	и	ал.	8,	във	връзка	с	Глава	пета	от	Закона	за	обществените	поръчки.	

За	 нерегламентираните	 в	 настоящите	 указания	 и	 документацията	 за	 участие	 условия	 по	

провеждането	на	процедурата,	се	прилагат	разпоредбите	на	Закона	за	обществените	поръчки	и	

подзаконовите	 му	 нормативни	 актове,	 както	 и	 приложимите	 национални	 и	 международни	

нормативни	актове,	съобразно	с	предмета	на	поръчката.	

	

1.3.	МОТИВИ	ЗА	ИЗБОР	НА	ПРОЦЕДУРА	ПО	ВЪЗЛАГАНЕ	НА	ПОРЪЧКАТА	

Съобразно	изготвените	от	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	разчети	и	справки	

направени	 на	 базата	 на	 действителната	 обща	 стойност	 на	 сключени	 договори	 със	 същия	

предмет	 през	 предходната	 година	 и	 коригирани	 с	 предвидените	 промени	 в	 количествата,	

прогнозния	 бюджет	 на	 Възложителя	 за	 доставката	 на	 специфични	 медицински	 изделия	 за	

инвазивна	 	 кардиология	 за	 срок	 от	 една	 година,	 предмет	 на	 настоящата	 поръчка	 е	 759	

357,15(седемстотин	 петдесет	 и	 девет	 хиляди,	 триста	 петдесет	 и	 седем	 лева	 и	 петнадесет	

стотинки)	лв.	без	вкл.	ДДС	или	911	228,58(деветстотин	и	единадесет	хиляди,	двеста,	двадесет	

и	осем	лева	и	петдесет	и	осем	стотинки)	лв.	с	вкл.	ДДС.	

	

Предвид	 изложеното	 и	 съгласно	 разпоредбата	 на	 чл.	 14,	 ал.	 1,	 т.	 2	 от	 ЗОП,	 когато	

планираната	 за	 провеждане	 поръчка	 за	 доставка	 е	 по‐висока	 от	 66	 000	 (шестдесет	 и	 шест	

хиляди)	 лева	 без	 вкл.	 ДДС,	 като	 сборът	 от	 всички	 планирани	 за	 възлагане	 през	 настоящата	

календарна	 година	 поръчки	 за	 доставка	 на	 специфични	 медицински	 изделия	 за	 инвазивна	
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кардиология,	съобразно	правилата	на	чл.	15,	ал.	3	–	7	от	ЗОП	и	Възложителят	провежда	някоя	

от	 предвидените	 в	 ЗОП	 формални	 процедури.	 Предвид	 обстоятелството,	 че	 естеството	 на	

доставката	позволява	достатъчно	точно	да	се	определят	техническите	спецификации	и	не	са	

налице	 условията	 за	 провеждане	 на	 състезателен	 диалог	 или	 някоя	 от	 процедурите	 на	

договаряне	 –	 с	 обявление	 или	 без	 обявление,	 безспорно	 е	 налице	 възможност	 и	 условия	

обществената	поръчка	да	бъде	възложена	по	предвидения	в	Закона	за	обществените	поръчки	

ред	за	открита	процедура.	

Провеждането	на	предвидената	в	ЗОП	открита	процедура	гарантира	в	най‐голяма	степен	

публичността	на	възлагане	изпълнението	на	поръчката,	респ.	прозрачността	при	разходването	

на	финансовите	средства	на	лечебното	заведение.		

С	цел	да	се	осигури	максимална	публичност,	респективно	да	се	постигнат	и	най‐добрите	

за	Възложителя	условия,	настоящата	обществена	поръчка	се	възлага	именно	по	посочения	вид	

процедура,	 целта	 на	 която,	 от	 друга	 страна	 е	 да	 защити	 обществения	 интерес,	 посредством	

осъществяване	 на	 контрол	 върху	 разходването	 на	 средства	 от	 бюджета	 на	 лечебното	

заведение.	

За	да	осигури	прозрачност	и	създаде	ясни	и	точни	правила,	 законодателят	е	придал	на	

процедурата	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 един	 изключително	 формален	 характер,	

като	всяко	нарушение	на	процедурните	правила	препятства	сключването	на	законосъобразен	

договор	 за	 изпълнение	 на	 обществената	 поръчка,	 което	 в	 крайна	 сметка	 затруднява	

оперативната	 работа	 на	 Възложителя.	 Избягването	 на	 горепосочените	 усложнения	 и	

предотвратяването	 на	 възможността	 най‐изгодното	 предложение	 да	 бъде	 отстранено	 от	

участие	 в	 процедурата	 по	 изключително	 формални	 причини	 налага	 участниците	 да	 спазват	

стриктно	настоящите	указания	и	правилата	на	ЗОП.	

	

	

РАЗДЕЛ	ІІ	

ПЪЛНО	ОПИСАНИЕ	НА	ПРЕДМЕТА	НА	ПОРЪЧКАТА	

	

2.1.	Кратка	информация	на	поръчката:	

	 Обект	 на	 настоящата	 обществена	 поръчка	 е	 „доставка	 на	 стоки,	 осъществявани	 чрез	

покупка”	по	смисъла	на	чл.	3,	ал.	1,	т.	1	от	ЗОП.		

	 Предмет	на	настоящата	поръчка	е:		"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	за	

инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	 ‐	Габрово"	разделена	в	14	

броя	позиции	и	съответните	подпозиции,		подробно	описани	в	глава	‐техническа	спецификация.	

	

	

РАЗДЕЛ	ІІI	

ИЗИСКВАНИЯ	КЪМ	УЧАСТНИЦИТЕ	

1. ОБЩИ	ИЗИСКВАНИЯ	КЪМ	УЧАСТНИЦИТЕ	

1.1.	 Кандидат	 или	 участник	 в	 процедура	 за	 обществена	 поръчка	 може	 да	 бъде	 всяко	

българско	или	чуждестранно	физическо	или	юридическо	лице,	както	и	техни	обединения.	

1.2.	Всеки	участник	може	да	представи	оферта	за	една,	няколко	или	всички	номенклатурни	

единици	включени	в	съответната	обособена	позиция.	Не	оферирането	на	някоя	номенклатурна	

единица	 не	 е	 основание	 за	 отстраняване	 на	 същия	 от	 участие	 в	 процедурата.	 Не	 се	 допуска	

представянето	на	варианти.	



 6

1.3.	 Свързани	 лица	 или	 свързани	 предприятия	 не	 могат	 да	 бъдат	 самостоятелни	

кандидати	или	участници	в	една	и	съща	процедура.	

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	в	офертата	на	друг	участник,	не	може	да	представя	самостоятелно	оферта.	

1.2.	Всеки	участник	може	да	представи	само	една	оферта		

1.3.	Не	се	допуска	представянето	на	варианти.	

	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	в	офертата	на	друг	участник,	не	може	да	представя	самостоятелно	оферта.	

	1.7.	 Не	 може	 да	 участва	 във	 възлагането	 на	 обществената	 поръчка	 лице,	 съответно	

Възложителят	ще	отстрани	от	участие	в	процедурата	всеки	участник,	при	който	е	налице	някое	

от	следните	обстоятелства:	

а)		осъден	с	влязла	в	сила	присъда,	освен	ако	е	реабилитиран	за:	

 престъпление	 против	 финансовата,	 данъчната	 или	 осигурителната	 система,	

включително	изпиране	на	пари,	по	чл.	253‐260	от	Наказателния	кодекс;	

 подкуп	по	чл.	301	–	307	от	Наказателния	кодекс;	

 участие	 в	 организирана	 престъпна	 група	 по	 чл.	 321	 и	 321а	 от	 Наказателния	

кодекс;	

 престъпление	против	собствеността	по	чл.	194	–	217	от	Наказателния	кодекс;	

 престъпление	против	стопанството	по	чл.	219	–	252	от	Наказателния	кодекс.	

б)		обявен	в	несъстоятелност;	

в)	 	 в	 производство	 по	 ликвидация	 или	 се	 намира	 в	 подобна	 процедура	 съгласно	

националните	закони	и	подзаконови	актове;	

г)	има	задължения	по	смисъла	на	чл.	162,	ал.	2,	т.	1	от	Данъчно‐осигурителния	процесуален	

кодекс	 към	 държавата	 и	 към	 община,	 установени	 с	 влязъл	 в	 сила	 акт	 на	 компетентен	 орган,	

освен	 ако	 е	 допуснато	 разсрочване	или	 отсрочване	на	 задълженията,	 или	има	 задължения	 за	

данъци	 или	 вноски	 за	 социалното	 осигуряване	 съгласно	 законодателството	 на	 държавата,	 в	

която	кандидатът	или	участникът	е	установен.	

д)	 който	 е	 в	 открито	 производство	 по	 несъстоятелност,	 или	 е	 сключил	 извънсъдебно	

споразумение	 с	 кредиторите	 си	 по	 смисъла	 на	 чл.	 740	 от	 Търговския	 закон,	 а	 в	 случай	 че	

кандидатът	 или	 участникът	 е	 чуждестранно	 лице	 –	 се	 намира	 в	 подобна	процедура	 съгласно	

националните	 закони	 и	 подзаконови	 актове,	 включително	 когато	 неговата	 дейност	 е	 под	

разпореждане	на	съда,	или	кандидатът	или	участникът	е	преустановил	дейността	си;	

е)	 който	 е	 виновен	 за	 неизпълнение	 на	 задължения	 по	 договор	 за	 обществена	 поръчка,	

доказано	от	възложителя	с	влязло	в	сила	съдебно	решение;	

ж)	който	е	осъден	с	влязла	в	сила	присъда,	освен	ако	е	реабилитиран	за	престъпление	по	

чл.136	от	Наказателния	кодекс,	свързано	със	здравословните	и	безопасни	условия	на	труд,	или	

оп	чл.172	от	Наказателния	кодекс	против	трудовите	права	на	работниците.	
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з)	 който	 е	 осъден	 с	 влязла	 в	 сила	 присъда	 за	 престъпление	 по	 чл.	 313	 от	 Наказателния	

кодекс	във	връзка	с	провеждане	на	процедури	за	възлагане	на	обществени	поръчки;	

и)	при	които	лицата	по	чл.	47,	ал.	4	от	ЗОП	са	свързани	лица	по	смисъла	на	§	1,	т.	23а	от	

Допълнителните	разпоредби	на	ЗОП	с	възложителя	или	със	служители	на	ръководна	длъжност	

в	неговата	организация;	

й)	 които	 са	 сключили	 договор	 с	 лице	 по	 чл.	 21	 или	 22	 от	 Закона	 за	 предотвратяване	 и	

установяване	на	конфликт	на	интереси.	

	

Когато	участниците	са	юридически	лица,	изискванията	по	т.	1.7,	буква	„а”,		буква	

„ж”	и		буква	„з”	се	прилагат,	както	следва:	

1) при	 събирателно	дружество	 ‐	 за	 лицата	по	 чл.	 84,	 ал.	 1	и	 чл.	 89,	 ал.	 1	 от	Търговския	

закон;	

2) при	командитно	дружество	‐	за	лицата	по	чл.	105	от	Търговския	закон,	без	ограничено	

отговорните	съдружници;	

3) при	дружество	 с	 ограничена	отговорност	 ‐	 за	 лицата	по	 чл.	 141,	 ал.	 2	 от	Търговския	

закон,	 а	 при	 еднолично	 дружество	 с	 ограничена	 отговорност	 ‐	 за	 лицата	 по	 чл.	 147,	 ал.	 1	 от	

Търговския	закон;	

4) при	акционерно	дружество	‐	за	овластените	лица	по	чл.	235,	ал.	2	от	Търговския	закон,	

а	при	липса	на	овластяване	‐	за	лицата	по	чл.	235,	ал.	1	от	Търговския	закон;	

5) при	командитно	дружество	с	акции	‐	за	лицата	по	чл.	244,	ал.	4	от	Търговския	закон;	

6) при	едноличен	търговец	–	физическото	лице	–	търговец;	

7) във	всички	останали	случаи,	включително	за	чуждестранните	лица	‐	за	лицата,	които	

представляват	участника;	

8) В	 хипотезите	 на	 т.	 1)‐	 т.	 7)‐	 и	 за	 прокуристите,	 когато	 има	 такива.	 В	 случай,	 че	

чуждестранно	лице	има	повече	от	един	прокурист,	декларацията	се	подава	само	от	прокуриста,	в	

чиято	представителна	власт	е	включена	територията	на	Република	България.		

	

С	 оглед	 спазването	 на	 административните	 изисквания	 на	 Закона	 за	 обществените	

поръчки,	 при	 подаване	 на	 офертата	 за	 участие,	 участниците	 удостоверяват	 липсата	 на	

обстоятелства	по	т.	1.7.	от	настоящата	документация	с	декларация,	която	се	попълва,	подписва	и	

подпечатва,	съгласно	приложеният	образец	‐	Приложениe	№	2.		

	

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;		
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 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.	

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.	

В	 този	 случай	 и	 съгласно	 чл.	 56,	 ал.	 3,	 от	 ЗОП,	 когато	 участникът	 в	 процедурата	 е	

обединение,	което	не	е	юридическо	лице,	декларациите	по	чл.	47,	ал.	1,	2	и	5	се	представят	за	

всяко	физическо	или	юридическо	лице,	включено	в	обединението,	а	декларация	по	чл.56,	ал.	1,	т.	

11	 от	 ЗОП	 се	 представя	 само	 за	 участниците	 в	 обединението,	 които	ще	изпълняват	 дейности,	

свързани	със	строителство	или	услуги.	

Съгласно	чл.	56,	ал.	4	от	ЗОП,	когато	участникът	е	чуждестранно	физическо,	юридическо	

лице	 или	 обединение	 на	 чуждестранни	 физически	 и/или	 юридически	 лица,	 то	 тези	

чуждестранни	 лица	 трябва	 да	 отговарят	 на	 горепосочените	 изисквания	 в	 Р.	 България	 и	 в	

държавата,	в	която	са	установени.	В	този	случай,	декларациите,	които	са	на	чужд	език,	следва	да	

бъдат	представени	и	в	превод.		

Възложителят,	с	оглед	предоставената	му	правна	възможност	в	чл.	25,	ал.	3,	т.	2	от	ЗОП,	не	

поставя	 и	 няма	 изискване	 за	 създаване	 на	 юридическо	 лице,	 когато	 избраният	 за	

изпълнител	 участник	 е	 обединение/консорциум,	 което	 не	 е	 регистрирано	 като	

самостоятелно	юридическо	лице.		

Когато	участникът	предвижда	участието	на	подизпълнители	при	изпълнение	на	

поръчката,	 административните	 изисквания	 по	 Закона	 за	 обществените	 поръчки,	 посочени	 в	

чл.	 47,	 ал.	 1	 и	 ал.	 5	 от	 ЗОП,	 се	 прилагат	 и	 за	 подизпълнителите.	 В	 този	 случай,	 съгласно	

разпоредбата	на	 чл.	 56,	 ал.	 2	 от	 ЗОП	и	 при	 условията	на	 чл.	 47,	 ал.	 8	 от	 ЗОП,	 декларациите	 за	

липса	 на	 обстоятелства	 съгласно	 чл.	 47,	 ал.	 1	 и	 ал.	 5	 от	 ЗОП	 се	 представят	 за	 всеки	 един	 от	

подизпълнителите.	

	

1.8.	 Освен	 в	 посочените	 в	 т.	 1.7	 хипотези,	 Възложителят	 ще	 отстрани	 от	 участие	 в	

процедурата	всеки	участник,	при	който	е	налице	някое	от	следните	обстоятелства:	

1.8.1.	в	офертата	не	е	представен	някой	от	необходимите	документи	по	чл.	56	от	Закона	за	

обществените	поръчки,	описани	в	документацията;	

1.8.2.	който	е	представил	оферта,	която	не	отговарят	на	предварително	обявените	условия	

на	Възложителя;	

1.8.3.	 който	 е	 представил	 оферта,	 която	 не	 отговаря	 на	 изискванията	 на	 чл.	 57,	 ал.	 2	 от	

Закона	за	обществените	поръчки;	

1.8.4.	 за	 когото	 по	 реда	 на	 чл.	 68,	 ал.	 11	 от	 ЗОП	 е	 установено,	 че	 е	 представил	 невярна	
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информация	 за	 доказване	 на	 съответствието	 му	 с	 обявените	 от	 възложителя	 критерии	 за	

подбор.			

1.9.Възложителят	не	приема	за	участие	в	процедурата	и	връща	незабавно	оферта,	която	е:	

1.9.1.	Постъпила	в	незапечатан,	прозрачен	или	скъсан	плик;	

1.9.2.	Постъпила	 след	изтичане	на	 крайния	 срок	 за	подаване,	 съобразно	Обявлението	 за	

обществена	поръчка.	

Участниците	 са	 длъжни	 в	 процеса	 на	 провеждане	 на	 процедурата	 да	 уведомяват	

Възложителя	за	всички	настъпили	промени	в	обстоятелствата	по	чл.	47,	ал.	1,	2	и	5	от	ЗОП	

в	7‐дневен	срок	от	настъпването	им.	

	

Забележка:	 Представянето	 на	 оферта	 за	 участие	 в	 настоящата	 открита	 процедура	

задължава	 участника	 да	 приеме	 напълно	 всички	 изисквания	 и	 условия,	 посочени	 в	 тази	

документация,	 при	 спазване	 на	 Закона	 за	 обществените	 поръчки	 (ЗОП).	 Поставянето	 на	

различни	от	тези	условия	и	изисквания	от	страна	на	участника	не	ангажира	по	никакъв	начин	

Възложителя.	

	

2.	СПЕЦИФИЧНИ	ИЗИСКВАНИЯ	КЪМ	УЧАСТНИЦИТЕ		

2.1.	 Критерии	 за	 подбор,	 включващи	 минимални	 изисквания	 за	 техническите	

възможности	и	квалификация	на	участниците	

2.1.1.	 Участникът	 да	 има	 изпълнени	 през	 последните	 три	 години,	 считано	 от	 датата,	

определена	 като	 краен	 срок	 за	 представяне	 на	 офертите,	 най‐малко	 две	 изпълнени	 доставки	

стоки,	които	са	същия	или	сходен	предмет	на	обществената	поръчка	(Доставка	на	специфични	

медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология)	

Това	обстоятелство	се	доказва	с	представянето	на	списък	на	изпълнените	от	участника	

доставки	 за	 последните	 три	 години,	 считано	 от	 датата,	 определена	 като	 краен	 срок	 за	

представяне	 на	 офертите,	 за	 доставянето	 на	 специфични	 медицински	 изделия	 за	 инвазивна	

кардиология	 с	 посочване	 на	 стойностите,	 датите	 и	 получателите.	 Списъкът	трябва	 да	 бъде	

придружен	 с	 доказателства	 за	 извършената	 доставка	 във	 вид	 на	 удостоверения,	 издадени	 от	

получателя	наизвършената	доставка	или	от	компетентен	орган	и/или	посочване	на	публичен	

регистър,	в	който	е	публикувана	информация	за	доставката.		

	

2.1.2.	Участникът	трябва	да	има	внедрена	система	за	контрол	на	качеството	ISO	9001:2008	

или	еквивалент,	с	предметен	обхват	приложим	за	изпълнение	на	настоящата	поръчка	

Съответствието	 с	 поставеното	 изискване	 се	 доказва	 с	 копие	 на	 валиден	 сертификат,	

издаден	 от	 акредитирани	 лица	 за	 управление	 на	 качеството,	 стандарт	 ISO	 9001:2008	 или	

еквивалентен	издаден	на	името	на	участника	с	обхват	приложим	за	изпълнение	на	настоящата	

поръчка.	

	

2.1.3.	Участникът	трябва	да	има	валидно	разрешително	за	търговия	на	едро	с	медицински	

изделия	съгласно	чл.	77	от	ЗМИ,	в	случаите	когато	е	търговец.	Такъв	документ	не	се	изисква	в	

случай	че	участникът	е		производител,	установен	на	територията	на	Република	България.		

Съответствието	с	поставеното	изискване	се	доказва	с	копие	на	валидно	разрешително	за	

търговия	на	едро	с	медицински	изделия.	

	

2.1.4.	 Участникът	трябва	да	е	оторизиран	от	фирмата/ите	производител/и	да	участва	от	
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свое	име	с		медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	на	производителите	за	оферираните	

изделия	за	2016	г.	на	територията	на	РБългария.		

	 Съответствието	 с	 поставеното	 изискване	 се	 доказва	 с	 представяне	 на	 оторизационни	

писма	 от	 съответните	 производители,	 удостоверяващи,	 че	 участникът	 е	 упълномощен	 да	

предлага	от	свое	име	специфични	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	на	територията	

на	 РБългария	 за	 2016	 г.	 (заверени	 от	 участника	 копия).	 За	 производители,	 регистрирани	 по	

българското	 законодателство	 се	 представят	 оригинали	 или	 заверени	 от	 участника	 копия	 на	

оторизационните	 писма.	 За	 чуждестранни	 производители	 се	 представя	 официален	 превод	 на	

оторизационните	писма	и	заверено	от	участника	копие	на	оригинала.		

	

	2.1.5.	Участникът	трябва	да	предлага	стоки	които	притежават:	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		

Съответствието	 с	 поставеното	 изискване	 се	 доказва	 с	 копие	 на	 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.	

	

2.1.6.	 Участникът	 трябва	 да	 предлага	 стоки	 които	 притежават	 “СЕ”	 маркировка	 върху	

медицинското	изделие,	в	съответствие	с	изискванията	на		чл.8	и	чл.	15	от	ЗМИ			

Съответствието	 с	 поставеното	изискване	 се	доказва	 с	Декларация	в	 свободен	текст	за	

нанесена	“СЕ”	маркировка	върху	медицинското	изделие,	в	съответствие	с	изискванията	на		чл.8	и	

чл.	15	от	ЗМИ			

	

2.1.7.	Предлаганите	медицински	изделия	трябва	да	отговарят	на	изискванията	заложени	в	

чл.82	 от	 ЗМИ	 и	 да	 са	 с	 остатъчен	 срок	 на	 годност	 не	 по‐малко	 от	 70%	 от	 обявения	 от	

производителя	спрямо	датата	на	доставката.	

Същото	 се	 доказва	 с	 представяне	 на	 Декларация	 в	 свободен	 текст,	 издадена	 от	

участник,	 в	 която	 декларира,	 че	 предлаганите	 медицински	 изделия	 отговарят	 на	

изискванията	заложени	в	чл.82	 от	ЗМИ	и	имат	остатъчен	 срок	на	 годност	не	по‐малко	

от	70%	от	обявения	от	производителя	спрямо	датата	на	доставката.	

	

	

	

Забележка:	При	 участие	 на	 обединение,	 което	 не	 е	 юридическо	 лице,	 изискванията	 за	

технически	 възможности	 и/или	 квалификация	 се	 прилагат	 към	 обединението	 участник,	 а	 не	

към	всяко	от	лицата,	включени	в	него,	с	изключение	на	съответна	регистрация,	представяне	на	

сертификат	или	друго	условие,	необходимо	за	изпълнение	на	поръчката,	съгласно	изискванията	

на	нормативен	или	административен	акт	и	съобразно	разпределението	на	участието	на	лицата	

при	изпълнение	на	дейностите,	предвидено	в	договора	за	създаване	на	обединение,	съгласно	чл.	

25,	 ал.	8	от	ЗОП,	 а	документите	 се	представя	 само	от	участниците	в	обединението,	чрез	които	

обединението	доказва	съответствието	си	с	критериите	за	подбор,	съгласно	чл.	56,	ал.	3,	т.	2	от	

ЗОП.		
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РАЗДЕЛ	ІV		

ИЗИСКВАНИЯ	КЪМ	СЪДЪРЖАНИЕТО	И	ОБХВАТА	НА		

ОФЕРТАТА	

	

1.	ПОДГОТОВКА	НА	ОФЕРТАТА.	ОБЩИ	ПОЛОЖЕНИЯ	

За	 участие	 в	 процедурата,	 участникът	 следва	 да	 представи	 оферта,	 изготвена	 при	

условията	 и	 изискванията	 на	 настоящите	 указания	 и	 документацията	 за	 участие.	 Същата	 се	

представя	в	срока	и	на	адреса,	посочени	в	обявлението	за	обществената	поръчка,	по	реда,	описан	

в	настоящите	указания.	

Участниците	могат	 да	 представят	 оферта	 за	 една,	 няколко	 или	 всички	номенклатурни	

единици	включени	в	съответната	обособена	позиция.	Не	оферирането	на	някоя	номенклатурна	

единица	не	е	основание	за	отстраняване	на	същия	от	участие	в	процедурата..		

Участниците	 трябва	 да	 проучат	 всички	 указания	 и	 условия	 за	 участие,	 дадени	 в	

документацията	 за	 участие.	 Отговорността	 за	 правилното	 разучаване	 на	 документацията	 за	

участие	 се	 носи	 единствено	 от	 участниците.	 Невъзможността	 на	 участника	 да	 предостави	

цялата	информация,	изисквана	в	документацията,	или	представянето	на	оферта,	неотговаряща	

на	 условията	на	Възложителя	 от	 документацията,	 при	всички	 случаи	води	до	 отстраняването	

му.	

Представянето	на	оферта	задължава	участника	да	приеме	напълно	всички	изисквания	и	

условия,	 посочени	 в	 тази	 документация,	 при	 спазване	 изискванията	 на	 ЗОП.	 Поставянето	 от	

страна	 на	 участника	 на	 условия	 и	 изисквания,	 които	 не	 отговарят	 на	 обявените	 в	

документацията,	води	до	отстраняване	на	този	участник	от	участие	в	процедурата.	

До	 изтичане	 на	 срока	 за	 подаване	 на	 офертите,	 всеки	 участник	 може	 да	 промени,	

допълни	или	оттегли	офертата	си.	

Всеки	участник	може	да	представи	само	една	оферта.	Когато	участникът	в	процедурата	е	

чуждестранно	физическо	или	юридическо	лице,	офертата	се	подава	на	български	език.	

Лице,	 което	 участва	 като	 подизпълнител	 в	 офертата	 на	 друг	 участник,	 не	 може	 да	

представя	самостоятелна	оферта.	

Участникът	 ще	 бъде	 отстранен	 от	 участие	 в	 процедурата	 за	 възлагане	 на	 настоящата	

обществена	поръчка,	ако	в	офертата	си	е	поставил	условия	и	изисквания,	които	не	отговарят	на	

обявените	в	документацията,	или	е	представил	повече	от	една	оферта,	или	е	представил	оферта	

с	 варианти,	или	е	представил	 самостоятелна	оферта,	 въпреки	че	в	 оферта	на	друг	 участник	е	

посочен	като	Подизпълнител	и	е	попълнил	декларация	–	Образец	№	5.	

Участникът	 ще	 бъде	 отстранен	 от	 участие	 в	 процедурата	 за	 възлагане	 на	 настоящата	

обществена	 поръчка,	 ако	 е	 представил	 оферта,	 в	 която	 е	 посочил	 дадено	 лице	 за	

подизпълнител,	но	не	е	приложил	неговата	декларация	–	Образец	№	5,	 а	същевременно	това	

лице	е	подало	самостоятелна	оферта	и	декларира,	в	хода	на	провеждането	на	процедурата,	пред	

възложителя,	че	не	знае	за	посочването	си	като	подизпълнител	и	не	е	съгласно	да	бъде	такъв.	

Офертата	се	подписва	от	представляващия	участника	или	от	надлежно	упълномощено/и	

лице/а,	 като	 в	 офертата	 се	 прилага	 пълномощното	 от	 представляващия	 участника	 (с	

изключение	 на	 изискуемите	 документи,	 които	 обективират	 лично	 изявление	 на	 конкретно	

лице/а	 	 ‐	 представляващ/и	 участника,	 и	 не	 могат	 да	 се	 подпишат	 и	 представят	 от	

пълномощник).	
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Офертата	 се	 изготвя	 и	 подава	 на	 български	 език.	 Когато	 участникът	 в	 поръчката	 е	

чуждестранно	 юридическо	 лице	 или	 обединение	 на	 чуждестранни	 юридически	 лица,	

документите,	които	са	представени	на	чужд	език	се	представят	и	в	превод	на	български,	а	само	

в	 изрично	 посочените	 в	 документацията	 случаи,	 документите	 се	 представят	 в	 официален	

превод	на	български	език.	

	

Когато	за	някои	от	посочените	документи	е	определено,	че	може	да	се	представят	чрез	

«заверено	от	участника	копие»,	 за	такъв	документ	се	счита	този,	при	който	върху	копието	на	

документа	представляващият	участника	е	поставил	гриф	«Вярно	с	оригинала»,	собственоръчен	

подпис	със	син	цвят	под	заверката	и	мокър	печат	‐	в	приложимите	случаи.		

Представените	 образци	 в	 документацията	 за	 участие	 и	 условията,	 описани	 в	 тях,	 са		

препоръчителни	 за	 участниците,	 с	 изключение	 на	 образците	 на	 банковите	 гаранции.	 Ако	

офертата	 не	 е	 представена	 по	 приложените	 образци	 и	 след	 предоставяне	 на	 участниците	 на	

възможността	 да	 представят	 липсващи	 документи	 и/или	 отстранят	 констатирани	

нередовности,	съгласно	чл.	68,	ал.	9	от	ЗОП,	Възложителят	може	да	отстрани	участника.	

Относно	 образците	 на	 банковите	 гаранции,	 задължителни	 за	 участниците	 са	 само	

условията,	 описани	в	 тях.	 Участникът	 е	 длъжен	да	 се	 съобрази	 с	 искането	на	Възложителя,	 в	

противен	 случай	 се	 счита,	 че	 не	 е	 представена	 изискуемата	 банкова	 гаранция,	 и	 офертата	 на	

участника	ще	бъде	отстранена.		

Срокът	 на	 валидност	 на	 офертите	 трябва	 да	 бъде	 съобразен	 с	 определения	 срок	 в	

обявлението	за	обществената	поръчка	 ‐	90	календарни	дни,	 считано	от	датата,	посочена	като	

краен	 срок	 за	 подаване	 на	 офертите,	 и	 представлява	 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.	

	

2.	ИЗИСКВАНИЯ	ПРИ	ИЗГОТВЯНЕ	И	ПРЕДСТАВЯНЕ	НА	ОФЕРТИТЕ	

2.1.	Място	и	срок	за	подаване	на	оферти	

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	

16:00	ч.,	най‐късно	до	часа	и	датата,	посочени	в	обявлението	за	обществената	поръчка.	

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.	

Офертите	се	подават	в	запечатан,	непрозрачен,	с	ненарушена	цялост	плик		с	надпис:	

До	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД,	гр.	Габрово	‐	5300,	ул.	„Д‐р	Илиев	Детския”	№	1	

	Оферта	 за	 участие	 в	 обществена	 поръчка,	 с	 предмет:	 "Доставка	 на	 специфични	

медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	 "Д‐р	Тота	Венкова"	
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АД	‐	Габрово"	

 Наименование,	 адрес,	 телефон	 и	 по	 възможност	 факс	 и	 електронен	 адрес	 на	

участника.		

 	Следното	 предписание:	 “Да	 не	 се	 отваря	 преди	 разглеждане	 от	 страна	 на	

Комисията	за	оценяване	и	класиране”.	

	До	изтичане	на	срока	за	получаване	на	оферти	всеки	участник	може	да	промени,	допълни	

или	 оттегли	 офертата	 си.	 Оттеглянето	 на	 офертата	 прекратява	 по‐нататъшното	 участие	 на	

участника	 в	 процедурата.	 Допълнението	 и	 промяната	 на	 офертата	 трябва	 да	 отговарят	 на	

изискванията	 и	 условията	 за	 представяне	 на	 първоначалната	 оферта,	 като	 върху	 плика	 бъде	

отбелязан	 и	 текст	 „Допълнение/Промяна	 на	 оферта/	 с	 входящ	 номер	 ……………..	 за	 участие	 в	

открита	процедура	по	реда	на	ЗОП	с	предмет:	"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	

за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово"	

	

2.2.	Възможност	за	удължаване	на	срока	за	подаване	на	оферти	

Срокът	за	подаване	на	оферти	се	удължава,	когато:	

1.	 се	 установи,	 че	 първоначално	 определеният	 срок	 е	 недостатъчен	 за	 изготвяне	 на	

офертите,	 включително	 поради	 необходимост	 от	 разглеждане	 на	 място	 на	 допълнителни	

документи	към	документацията	или	оглед	на	мястото	на	изпълнение;	

2.	 от	 датата	 на	 предоставянето	 и	 публикуването	 на	 разяснението	 по	 чл.	 29	 от	 ЗОП	 от	

възложителя	 до	 крайния	 срок	 за	 получаване	 на	 оферти	 остават	 по‐малко	 от	 6	 (шест)	 дни,	 с	

толкова	дни,	колкото	е	забавата.		

Възложителят	може	да	удължи	обявените	срокове	в	процедурата,	когато:	

1.	 в	 първоначално	 определения	 срок	 няма	 постъпили	 заявления	 или	 оферти	 или	 е	

получено	само	едно	заявление	или	оферта;	

2.	това	се	налага	в	резултат	от	производство	по	обжалване.	

	

2.3.	Приемане	на	оферти	/	връщане	на	оферти	

При	подаване	на	офертата	и	приемането	й	върху	плика	се	отбелязва	входящ	номер,	дата	

и	 час	 на	 постъпване	 и	 посочените	 данни	 се	 отбелязват	 във	 входящ	 регистър,	 за	 което	 на	

приносителя	се	издава	документ.	

Оферти,	 които	 са	 представени	 след	 крайния	 срок	 за	 получаване	 или	 в	 незапечатан,	

прозрачен	 или	 скъсан	 плик,	 се	 връщат	 на	 подателя	 незабавно.	 Тези	 обстоятелства	 се	

отбелязват	в	регистъра	по	предходния	параграф.	

Получените	 оферти	 се	 съхраняват	 в	 деловодството	 на	МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	Венкова”	АД	до	

деня,	определен	за	отваряне	на	офертите.	

	

2.4.	Срок	на	валидност	на	офертите	

Срокът	 на	 валидност	 на	 офертите	 не	 може	 да	 бъде	 по‐кратък	 от	 90	 (деветдесет)	

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.	
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3.	СЪДЪРЖАНИЕ	НА	ОФЕРТАТА	

Всяка	 оферта	 трябва	 да	 съдържа	 три	 отделни	 запечатани,	 непрозрачни	 и	 надписани	

плика,	поставени	в	един	общ	запечатан,	непрозрачен	и	надписан	плик,	както	следва:	

Плик	№1	с	надпис:	„Документи	за	подбор”.		

В	него	се	поставят	документите,	изискани	от	Възложителя,	съгласно	чл.	56,	ал.	1,	т.	1	‐	3,	

т.5,	т.6,		т.	8	и	т.	12	‐	14	от	ЗОП,	отнасящи	се	до	критериите	за	подбор	на	участниците,	съобразно	

указанията	на	Възложителя.		

	

Плик	№	2	с	надпис:	„Предложение	за	изпълнение	на	поръчката”.		

В	него	се	поставят	документите	по	чл.	56,	ал.	1,	т.	7	от	ЗОП,	свързани	с	изпълнението	на	

поръчката,	 съобразно	 избрания	 от	 Възложителя	 критерий,	 посочен	 в	 Глава	 ІІІ	 „Методика	 за	

определяне	на	комплексната	оценка”	и	посочените	в	документацията	изисквания.	

	

Плик	№	3	с	надпис:	„Предлагана	цена”	

	В	плика	се	поставя	ценовата	оферта	на	участника,	изготвена	по	образеца	от	настоящата	

документация.		

	

3.1.	НЕОБХОДИМИ	ДОКУМЕНТИ	

	

3.1.1.	Съдържание	на	плик	№	1	с	надпис	„Документи	за	подбор”.		

В	 плик	 №	 1	 се	 поставят	 следните	 документи,	 съдържащи	 доказателства	 за	

съответствието	на	участника	с	изискванията	на	чл.	56,	ал.	1,	т.	1	до	3,т.5,	т.6	т.	8	и	т.	12‐14	

от	ЗОП	и	с	изискванията	на	Възложителя		

3.1.1.1.	Списък	на	документите,	съдържащи	се	в	офертата,	подписан	от	участника.	В	

списъка	участникът	следва	да	опише	всички	представени	от	него	документи	(задължителни	и	

други	 по	 преценка	 на	 участника),	 включително	 документи	 относно	 лицата,	 представляващи	

участника,	и	относно	подизпълнителите,	ако	такива	се	предвиждат.	Списъкът	на	документите	

следва	 да	 се	 постави	 в	 началото	 на	 документите.	 Всеки	 лист,	 съдържащ	 се	 в	 плика,	

задължително	следва	да	бъде	номериран	и	подреден	съгласно	списъка;	

3.1.1.2.		Представяне	на	участник,	попълнено	по	Образец	№	1;	

3.1.1.3.	 Нотариално	 заверено	 пълномощно	 на	 лицето,	 упълномощено	 да	

представлява	 участника	 в	 процедурата	 (когато	 участникът	 не	 се	 представлява	 от	 лицата,	

които	имат	право	на	това,	съгласно	документите	му	за	регистрация).		

3.1.1.4.	Документ	‐	договор	или	споразумение	за	създаване	на	обединение,	подписан	

от	 лицата,	 включени	 в	 обединението,	 когато	 участник	 в	 процедурата	 е	

обединени/консорциум,	 което	 не	 е	 юридическо	 лице,	 в	 който	 задължително	 се	 посочва	

представляващия.		

Документът	 се	 представя	 в	 случай,	 че	 участникът	 е	 неперсонифицирано	 обединение.	

Същият	 следва	да	 бъде	 в	 оригинал	или	нотариално	 заверено	копие	и	 от	него	 следва	да	 бъде	

видно/видни	лицето/лицата,	които	го	представляват.		

В	случай,	че	участникът	е	обединение,	което	не	е	юридическо	лице,	и	лицето,	подаващо	

офертата,	не	е	изрично	вписано	в	споразумението,	с	което	се	създава	обединението;	следва	да	

бъдат	представени	и	нотариално	заверени	пълномощни	от	всички	участници	в	обединението,	с	

които	упълномощават	това	лице,	което	има	право	да	подаде	офертата,	да	попълни	и	подпише	
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документите,	общи	за	обединението.	

3.1.1.5.	Декларация	за	отсъствие	на	обстоятелствата	по	по	чл.	47,	ал.	9	от	Закона	за	

обществените	поръчки,	попълнена	по	образец,	Образец	№2	(оригинал).		

Когато	 участникът	 предвижда	 участие	 на	 подизпълнители,	 доказателствата	 по	 чл.47,	

ал.8	от	ЗОП	се	представят	за	всеки	един	от	тях.	

В	случай,	че	участникът	е	обединение,	декларация	се	представя	за	всяко	физическо	или	

юридическо	лице,	включено	в	обединението,	съгласно	чл.	56,	ал.	3,	т.	1	от	ЗОП,	при	условията	на	

чл.	47,	ал.	6	от	ЗОП.	

Когато	 деклараторът	 е	 чуждестранен	 гражданин,	 декларацията/ите,	 които	 са	

представени	на	чужд	език	се	представя	и	в	превод	на	български	език.	

3.1.1.6.	 Доказателства	 за	 техническите	 възможности	 и/или	 квалификация	 на		

участника,	съгласно	чл.	51,	ал.	1	от	ЗОП:	

3.1.1.6.1.	 Декларация	 –	 Образец	№	3,	 съдържаща	 списък	 на	 изпълнените	 от	 участника	

доставки	 за	 последните	 три	 години,	 считано	 от	 датата,	 определена	 като	 краен	 срок	 за	

представяне	 на	 офертите,	 доставки	 които	 са	 еднакви	 или	 сходни	 с	 предмета	 на	 възлаганата	

обществена	 поръчка.	 Списъкът	 трябва	 да	 бъде	 придружен	 с	 доказателства	 за	 извършваната	

доставка	във	вид	на	удостоверения,	издадени	от	получателя	на	доставката	или	от	компетентен	

орган	и/или	посочване	на	публичен	регистър,	в	който	е	публикувана	информация	за	доставката.		

3.1.1.6.2.	Копие	на	валиден	сертификат,	издаден	от	акредитирани	лица	за	управление	на	

качеството,	стандарт	ISO	9001:2008	или	еквивалентен	издаден	на	името	на	участника	с	обхват	

приложим	за	изпълнение	на	настоящата	поръчка.	

3.1.1.6.3.	 Копие	 на	 валидно	 разрешително	 за	 търговия	 на	 едро	 с	 медицински	 изделия	

съгласно	чл.	77	от	ЗМИ,	в	случаите	когато	е	търговец.	Такъв	документ	не	се	изисква	в	случай	че	

участникът	е		производител,	установен	на	територията	на	Република	България.		

3.1.1.6.4.	Копие	на	оторизационни	писма	от	съответните	производители,	удостоверяващи,	

че	 участникът	 е	 упълномощен	 да	 предлага	 от	 свое	 име	 специфични	 медицински	 изделия	 за	

инвазивна	кардиология	на	територията	на	РБългария	за	2015	г.	(заверени	от	участника	копия).	

За	производители,	регистрирани	по	българското	законодателство	се	представят	оригинали	или	

заверени	 от	 участника	 копия	 на	 оторизационните	 писма.	 За	 чуждестранни	 производители	 се	

представя	 официален	 превод	 на	 оторизационните	 писма	 и	 заверено	 от	 участника	 копие	 на	

оригинала.		

3.1.1.6.5.	Копие	на	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		

3.1.1.6.6.	Декларация	в	 свободен	текст	за	нанесена	 “СЕ”	маркировка	върху	медицинското	

изделие,	в	съответствие	с	изискванията	на		чл.8	и	чл.	15	от	ЗМИ			

3.1.1.6.7.	Декларация	 в	 свободен	 текст,	 издадена	 от	 участник,	 в	 която	 декларира,	

че	 предлаганите	 медицински	 изделия	 отговарят	 на	 изискванията	 заложени	 в	 чл.82	 от	

ЗМИ	и	имат	остатъчен	срок	на	годност	не	по‐малко	от	70%	от	обявения	от	производителя	

спрямо	датата	на	доставката.	

3.1.1.7.	 Декларация	 по	 чл.	 56,	 ал.	 1,	 т.	 8	 от	 ЗОП	 (Образец	 №	 4)	 за	

използване/неизползване	на	подизпълнители	и	 списък	 с	имената	им,	 с	посочване	на	вида	на	

работите,	които	ще	извършват	и	дела	на	тяхното	участие.		

3.1.1.7.1.	Декларация	за	съгласие	за	участие	като	подизпълнител	(Образец	№	5).	

Забележка:	когато	офертата	предвижда	участие	на	подизпълнители,	в	нея	се	посочват:		
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‐	имената	на	подизпълнителите,	и	

			‐			видът	на	работите,	които	ще	извършват,	както	и		

‐	делът	на	тяхното	участие.	

Забележка:	Декларацията	се	попълва	от	всеки	подизпълнител	поотделно.	

3.1.1.8.	 	Декларация	за	приемане	на	условията	в	проекта	на	договора	–	Образец	№	6	с	

Подписан/и	и	подпечатан/и	на	всяка	страница	проект	на	договор	от	документацията	за	участие.	

3.1.1.9.	Декларация	за	липса	на	свързаност	с	друг	участник	в	процедурата	в	съответствие	

с	чл.	55,	ал.	7	от	ЗОП	и	за	липса	на	обстоятелство	по	чл.	8,	ал.	8,	т.	2	от	ЗОП	–	Образец	№	7.		

Когато	участник	в	процедурата	е	обединение,	което	не	е	юридическо	лице:	

1.	документите	по	чл.56	ал.	1,	т.	1,	букви	"а"	и	"б"	от	ЗОП	се	представят	за	всяко	физическо	

или	юридическо	лице,	включено	в	обединението;	

2.	 документите	 по	 чл.56	 ал.	 1,	 т.	 1,	 буква	 "в"	 и	 т.	 4	 и	 5	 	 от	 ЗОП	 се	 представят	 само	 за	

участниците,	чрез	които	обединението	доказва	съответствието	си	с	критериите	за	подбор	по	чл.	

25,	ал.	2,	т.	6	от	ЗОП	

3.1.1.10.	 Документ	 за	 внесена	 гаранция	 за	 участие	 –	 екземпляр	 на	 вносната	 бележка	 или	

оригинал	на	банковата	гаранция	за	участие.	

	

Документите	 в	 плик	№	 1	 се	 представят	 в	 оригинал	 или	 заверено	 от	 участника	 копие.	

Всички	декларации	се	представят	в	оригинал	и	се	подписват	по	реда	и	от	лицата,	посочени	в	

настоящите	указания.		

	

	

3.1.2.	 Съдържание	 на	 плик	 №	 2	 с	 надпис	 „Предложение	 за	 изпълнение	 на	

поръчката”.			

3.1.2.1.	Техническа	Оферта	–	съдържаща	Срок	за	изпълнение	на	поръчката,	предмета	

на	обществената	поръчка–	Образец	№	8;	

3.1.2.2.	Техническо	предложение,	съгласно	чл.	56,	ал.	1,	т.	7	от	ЗОП	–	трябва	да	бъде	

изготвена	съобразно	образеца	‐	Образец	№	9,	с	помощта	на	предоставения	програмен	продукт,	

при	 съблюдаване	 на	 пълното	 описание	 на	 обекта	 на	 поръчката	 и	 техническото	 задание,	

изискванията	към	офертата	и	условията	за	изпълнение	на	поръчката.		

В	случай	на	конфиденциална	информация	участника	подава	и	Декларация	по	чл.33,	ал.4	

от	ЗОП	–	Образец	№10;	

			3.1.2.3.	 	 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	при	възможност	снимков	материал.	

	

Всички	страници	на	документите,	съдържащи	се	в	плик	№	2	следва	да	бъдат	номерирани	

последователно.	

*Подават	 се	 толкова	 плика	 №	 2,	 по	 колкото	 обособени	 позиции	 от	 спецификацията	 се	

участва,	с	надпис	„Предложение	за	изпълнение	на	поръчката	за	обособена	позиция	№	..	„	на	

съответната	 обособена	 позиция.	 Всички	 „Предложение	 за	 изпълнение	 на	 поръчката	 за	

обособена	позиция	№	..	 „	се	поставят	в	един	общ	плик	заедно	с	техническото	предложение	за	
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всички	 позиции	 за	 които	 участникът	 участва	 записано	 на	 магнитен	 или	 CD	 носител,	 което	 е	

изготвено	с	помощта	на	предоставения	програмен	продукт.	

	Ако	 участникът	 подава	 оферта	 за	 повече	 номенклатурни	 единици	 от	 съответната	

обособена	позиция	следва	да	ги	постави	в	един	общ	плик	който	се	отнася	за	цялата	обособена	

позиция.	

	

3.1.3.	Съдържание	на	плик	№	3	с	надпис	„Предлагана	цена”.		

В	третия	запечатан,	непрозрачен	плик	№	3	участникът	следва	да	представи	задължително	

ценовото	си	предложение,	съгласно	чл.	56,	ал.	1,	т.	10	от	ЗОП,	попълнено	по	образец	‐	Образец	

№	11	към	настоящата	документация,	с	помощта	на	предоставения	програмен	продукт.	В	него	се	

поставя	 конкретното	 ценово	 предложение	 на	 кандидата	 за	 обособената	 позиция,	 за	 която	

участва.	Цените	следва	да	бъдат	крайни	в	лева.	Като	крайна	стойност	с	включен	ДДС,	търговски	

отстъпки	и	преференции.	

	

	 Извън	плика	 с	надпис	 „Предлагана	цена”	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	 „Предлагана	 цена”	 елементи,	 свързани	 с	 предлаганата	 цена	 /или	 части	 от	 нея/,	 ще	

бъдат	отстранени	от	участие	в	процедурата.	

Извън	плика	с	надпис	„Предлагана	цена”	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	 „Предлагана	 цена”	 елементи,	 свързани	 с	 предлаганата	 цена	 /или	 части	 от	 нея/,	 ще	

бъдат	отстранени	от	участие	в	процедурата.	

Цените	 на	 	 предлаганите	 от	 участника	 медицинските	 изделия,	 които	 са	 включени	 в	

Цените	на	 	 предлаганите	 от	 участника	медицинските	изделия,	 които	 са	 включени	в	Списък	с	

медицински	 изделия	 по	 групи,	 които	 НЗОК	 заплаща	 в	 условията	 на	 болничната	

медицинска	помощ,	и	стойността,	до	която	НЗОК	заплаща	за	всяка	група,	съставен	по	реда	

Наредба	№	10	от	24.03.2009г.	за	условията	и	реда	за	заплащане	на	лекарствени	продукти	

по	чл.	262,	ал.6,	т.1	от	ЗЛПХМ,	на	медицински	изделия	и	на	диетични	храни	за	специални	

медицински	цели,	както	и	на	лекарствени	продукти	за	здравни	дейности	по	чл.	82,	ал.	2,	т.	

3	 от	 Закона	 за	 здравето(обн.	 ДВ,	 бр.24	 от	 31.03.2009г,	 посл.изм.	 и	 доп.	 бр.	 48	 от	 10	 юни	

2014г.	 ‐	 в	 сила	 от	 01.04.2015	 г.	 .,	 следва	 да	 не	 надвишават	 посочените	 в	 него.	 Списъкът	 е	

наличен	на	следния	адрес:	http://www.nhif.bg/web/guest/243	.	

	

*Подават	 се	 толкова	 плика	 №	 3,	 по	 колкото	 обособени	 позиции	 от	 спецификацията	 се	

участва,	с	надпис	„Предлагана	цена”	по	ОП		№	....на	съответната	обособена	позиция,		като	всички	

се	поставят	в	един	общ	плик	 „Предлагана	цена”,	 	 който	следва	да	бъде	надписан	с	данните	на	

кандидата,	 заедно	 с	 ценовото	 предложение	 за	 всички	 позиции	 записано	 на	 магнитен	 или	 CD	

носител,	 поставено	 в	 отделен	 плик	 и	 надписано	 „Ценови	 оферти	 –	 CD“,	 	 който	 е	 изготвен	 с	

помощта	на	предоставения	програмен	продукт.	

Ако	 участникът	 подава	 оферта	 за	 повече	 номенклатурни	 единици	 от	 съответната	

обособена	позиция	следва	да	ги	постави	в	един	общ	плик	който	се	отнася	за	цялата	обособена	

позиция.	
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4.2.	 УКАЗАНИЯ	 ЗА	 ИНСТАЛИРАНЕ	 И	 СТАРТИРАНЕ	 НА	 ПРОГРАМЕН	 ПРОДУКТ	 ЗА	

ИЗГОТВЯНЕТО	НА	ТЕХНИЧЕСКАТА	И	ЦЕНОВА	ОФЕРТА	

І.	Към	тръжната	 	документация	има	приложен	оптичен	носител	/CD/	в	който	се	съдържат	

приложенията	включени	в	тръжната	документация,	както	и	програмен	продукт	за	изготвяне	на	

техническата	и	ценова	оферта.	

ІІ.	Инструкция	за	инсталация	на	програмата:		

Поставя	се	оптичният	носител	/CD/	в	устройството.	Отваря	се	устройството	с	File	Explorer.	

Стартира	се	файлът	SetUp.exe.		

При	 приключване	 на	 инсталацията,	 ще	 се	 появи	 диалог	 с	 текст	 „Инсталацията	 премина	

успешно”.	 Ще	 се	 отвори	 черен	 прозорец,	 който	 изчезва	 при	 приключване	 на	 инсталацията.	

Инсталацията	продължава	около	2‐5	минути.	

Ще	бъде	създадена	икона	за	стартиране	на	програмата	с	име	„Firm	Offer”	върху	Desktop	на	

компютъра.	Програмата	се	стартира	от	тази	икона,	или	чрез	стартиране	на	файла		C:\	FirmOffer.	

ІІІ.	Инструкция	за	работа	на	програмата:		

Стартира	се	програмата	от	икона	„Firm	Offer541”	върху	Desktop.	

При	пускане	за	първи	път	на	програмата:	От	меню	„Други”	се	избира	„Данни	за	фирмата”	и	

се	въвеждат	име	и	Булстат	на	фирмата.	Те	се	използват	при	разпечатване	на	списъците.	Натиска	

се	бутон	„Запис”.	

След	това	се	пристъпва	към	попълване	на	ценовата	оферта.	Ако	данните	в	някое	поле	са	по‐

дълги	 от	ширината	 на	 полето,	 то	 те	 могат	 да	 се	 разгледат	 в	жълт	 помощен	 прозорец,	 когато	

курсора	на	мишката	се	постави	върху	полето.	В	списъците	може	да	се	въвеждат	данни	само	във	

по‐светлите	 полета.	 Когато	 се	 приключи	 с	 въвеждането,	 списъкът	 се	 запазва	 с	 натискане	 на	

бутона	„Запази	промените”.	

Може	 да	 се	 разглеждат	 само	 редовете,	 по	 които	 е	 въведена	цена,	 като	 се	маркира	полето	

„Покажи	само	оферираните	позиции”.	

	Прехвърляне	на	данни	към	и	от	Excel	(.xls)	файл:	

‐	 За	 удобство	 е	 предвидена	 възможност	 за	 прехвърляне	 на	 данните	 от	 отвореният	 в	

момента	 списък	 към	Excel	 и	 връщането	 им	 обратно.	 Това	 става	 с	 двата	малк	 бутона	 в	 горния	

десен	ъгъл.	При	прехвърлянето	към	Excel	се	създава	файл	с	подобна		на	колоните	в	програмата	

структура.	Данните	могат	да	се	обработват	и	да	се	върнат	обратно	в	програмата,	като	е	важно	

позициите	на	колоните,	които	са	прехвърлени	да	останат	същите	и	да	не	се	изтриват.	Също	така	

не	е	добре	да	 се	добавят	нови	редове	в	таблицата.	Не	пречи,	обаче	да	 се	добавят	нови	колони	

накрая	на	таблицата	–	те	няма	да	се	прехвърлят	към	програмата.		

	

Внимание!	При	връщане	на	данните	обратно	към	програмата,	редовете,	които	са	в	.xls	файла	

ще	припокрият	съдържането	на	полетата	в	програмата	напълно!	

	

Печат	на	списък:	

За	разпечатване	на	списък,	той	се	отваря	по	описания	по‐горе	начин	и	се	натискат	бутоните	

„Печат	 на	 техническата	 оферта”	 или	 „Печат	 на	 ценова	 оферта”	 (Препоръчва	 се	 при	 печат	 на	

списъка	за	предаване	на	търга,	преди	това	да	се	избира	„печат	само	на	оферираните	позиции”).	

На	цял	екран	ще	се	отвори	прозорец	със	списък	във	вида,	в	който	той	ще	се	отпечатва.	За	да	се	

отпечатва	 се	избира	от	 горния	десен	ъгъл	бутона	 с	картинка	на	принтер.	Отваря	се	диалог	за	

избор	на	принтер	и	брой	копия.	Натиска	се	бутон	„ОК”.	(Ако	данните	в	някоя	от	колоните	не	се	

събират	добре	при	печат,	може	да	разширите			колоната	в	екрана	на	въвеждане	и	тя	ще	излезе	по	
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широка	и	при	печат.)	

!!!	 Преди	 да	 се	 извърши	 „Печат	 на	 техническата	 оферта”	 или	 „Печат	 на	 ценова	 оферта”	

участниците	следва	да	направят	някои	предварителни	настройки,	позволяващи	отпечатването	

на	всяка	обособена	позиция	на	отделен	лист.	

От	 меню	 „Други”	 избирате	 бутона	 „Данни	 за	 фирмите/настройки”	 и	 след	 което	 слагате	

отметка	„Печат	за	позиция	на	отделна	страница”.	

	

Предаване	на	данните	за	търга	

Натиснете	бутона	„Запис	на	дискетата	и	печат”,	който	се	намира		долу	вляво	на	екрана.	Ще	

се	отвори	нова	форма,	от	която	се	извършват	всички	стъпки	по	изготвяне	на	документацията.	

Въвеждат	се	данните	на	фирмата,	от	бутона	„Данни	на	фирмата”.	

Автоматично	програмата	задава	път	за	записване:	А:\.	Избирате	място	на	което	искате	да	

запишете	готовия	файл	/или	директно	на	устройство	А	на	дискета,	или	указвате	друго	място/.	

След	което	/при	избор	на	друго	място/	се	записва,	след	което	с	помоща	на	програмен	продукт	се	

записва	на	празен		CD	носител	Ценовата	оферта	(бутон	„Запис	на	дискетата		ценова	оферта”.)‐	и	

се	прилага	в	Плик	№	3	

	

*При	успешно	приключване	на	записа	ще	се	появи	съобщение	„Записът	е	успешен!”.	Ако	не	е	

успешен	ще	се	появи	съобщение	за	грешка.		

4.	Чрез	бутоните	„Печат	техническа	оферта”	и	„Печат	ценова	оферта”	се	отпечатват	всички	

списъци	 за	 конкурса,	 ако	 не	 са	 отпечатани	 списък	 по	 списък	 от	 основния	 екран.	 Отново	 се	

препоръчва	 да	 се	 маркира	 „Печат	 само	 на	 оферирани	 позиции”	 преди	 печат	 както	 и	 да	 се	

направят	 някои	 предварителни	 настройки,	 позволяващи	 отпечатването	 на	 всяка	 обособена	

позиция	на	отделен	лист.	

	

	

РАЗДЕЛ	V	

УСЛОВИЯ	И	РАЗМЕР	НА	ГАРАНЦИЯТА	ЗА	УЧАСТИЕ	И	ГАРАНЦИЯТА	ЗА	ИЗПЪЛНЕНИЕ	

	

1.	Гаранция	за	участие.	Форма	на	гаранцията	за	участие.		Размер	на	гаранцията	за	

участие.	

1.	Гаранциите	се	представят	в	една	от	следните	форми:	

а)	депозит	на	парична	сума	по	сметка	на	Възложителя;	

б)	банкова	гаранция	в	полза	на	Възложителя.	

	

Участникът	сам	избира	формата	на	гаранцията	за	участие.	

Когато	 участник	 в	 процедурата	 е	 обединение,	 което	 не	 е	 юридическо	 лице,	 всеки	 от	

участниците	 в	 обединението	 може	 да	 бъде	 наредител	 по	 банковата	 гаранция,	 съответно	

вносител	на	сумата	по	гаранцията.	

При	избор	на	гаранция	за	участие	‐	парична	сума,	то	тя	следва	да	се	внесе	по	банков	път	

по	следната	сметка:		

Банка:	Банка	ДСК	‐	Габрово,		

Банков	код	(BIC):		STSABGSF	

Банкова	сметка	(IBAN):		BG46STSA93000021423555	

Ако	 участникът	 избере	 да	 представи	 гаранцията	 за	 участие	 под	формата	 на	 «парична	
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сума»,	платена	по	банков	път,	документът,	удостоверяващ	платената	гаранция,	следва	да	бъде	

заверен	с	подпис	и	печат	от	съответната	банка	и	да	се	представи	в	оригинал.	Ако	участникът	е	

превел	 парите	 по	 електронен	 път	 (електронно	 банкиране),	 той	 следва	 да	 завери	 съответния	

документ	с	неговия	подпис	и	печат.	В	гаранцията	за	участие	следва	да	бъде	посочен	предмета	на	

поръчката,	за	който	участникът	кандидатства.		

Гаранцията	за	участие	е	в	размер	до	1%	/един	процент/	 от	прогнозната	стойност	на	

обособените	позиции	или	номенклатурните	единици		и	е		както	следва:	

0.20	лв	–	за	номенклатурна	единица	14.7;	14.8;	14.9;	14.12;	

1.50	лв	‐	за	номенклатурна	единица	2.5;	2.6;	2.7;	14.1;	14.2;	14.13;	

4.50	лв	‐	за	номенклатурна	единица	2.4;	4.8;	4.9;	4.10;	4.11;	4.17;	4.18;	14.18;	

		9.00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	2.3.;	4.12;	4.13;	4.14;	4.15;	4.16;	12.3;	14.11;	14.14;	
12,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	1.2;	2.1;	2.2;	2.9;	4.4;	4.7;	14.6;	14.10;	14.19;		

15.00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	4.2;	4.3;	8.5;	8.6;	

21,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	3.2;	6.6;	14.4;	14.15;	

30,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	6.1;	12.1;	14.3;	

40,00	лв	–	за	номенклатурна	единица	2.8;	6.2;	7.1;	9.1;	10.2;	10.8;	10.9;	13.1;	14.16;	

50,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	3.1;	6.5;	10.3;	

60,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	6.4;		

70,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	6.7;	11.3;	11.7;	

80,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	6.3;	10.5;	10.6;	12.2;	

110,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	6.8;	14.17;	

160,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	7.2;	10.1;	10.4;	10.7;	

180,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	1.1;	8.4;	

190,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	8.1;	8.2;	8.3;	

200,00	лв‐	за	номенклатурна	единица	4.1;	4.5;	4.6;	

300,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	11.2;	11.8;	14.5;	

460,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	11.1;	11.4;	11.5;	11.6;	

550,00	лв	‐	за	номенклатурна	единица	5.1;	

	

Размерът	на	гаранциите	за	всяка	обособена	позиция	може	да	видите	и	от	Приложение	

№	 1.	 Когато	 участникът	 участва	 по	 повече	 от	 една	 номенклатурна	 езиница	 или	 обособена	

позиция,	 размерът	 на	 гаранцията	 е	 сбора	 на	 гаранциите	 от	 всички	 позиции	 и/или	

номенклатури	за	които	участникът	участва.	

	

В	 случай,	 че	 участникът	 представя	 банкова	 гаранция,	 то	 същата	 трябва	 да	 бъде	

открита	 в	 съответствие	 с	 условията	 по	 приложения	 в	 документацията	 образец	 на	 банкова	

гаранция.	 Гаранцията	 трябва	 да	 бъде	 неотменима	 и	 безусловна,	 с	 възможност	 да	 се	 усвои	

изцяло	или	на	части.	Същата	следва	да	съдържа	задължение	на	банката‐гарант	да	извърши	

безотказно	и	безусловно	плащане	при	първо	писмено	искане	на	възложителя,	подписано	от	

Изпълнителния	директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	гр.	Габрово	или	упълномощено	от	

него	длъжностно	лице.	Валидността	на	гаранцията	за	участие	следва	да	бъде	не	по‐малко	от	

30	календарни	дни	след	изтичане	на	срока	на	валидност	на	офертата.		

	Банковите	 разходи	 по	 откриването	 на	 гаранциите	 са	 за	 сметка	 на	 участниците.	

Разходите	по	евентуалното	им	усвояване	‐	за	сметка	на	възложителя.	Участникът	трябва	да	

предвиди	и	заплати	своите	такси	по	откриване	и	обслужване	на	гаранцията	така,	че	размерът	
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й	да	не	бъде	по‐малък	от	определения	в	настоящата	поръчка.		

Задържането	и	освобождаването	на	гаранцията	за	участие	става	при	условията	и	по	

реда	на	чл.	61	и	чл.	62	от	ЗОП.	

Гаранцията	за	участие	в	процедурата	се	задържа	в	следните	случаи:	

 Възложителят	 има	 право	 да	 задържи	 гаранцията	 за	 участие	 до	 решаване	 на	

спора,	 когато	 участникът	 в	 процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 обжалва	

решението	за	определяне	на	изпълнител;	

 Възложителят	има	право	да	усвои	гаранцията	за	участие	независимо	от	нейната	

форма,	когато	участникът:	

 оттегли	офертата	си	след	изтичането	на	срока	за	получаване	на	оферти;	

 е	определен	за	изпълнител,	но	не	изпълни	задължението	си	да	сключи	договор	

за	обществена	поръчка.		

	

Гаранциите	за	участие	се	освобождават,	както	следва:	

 на	отстранените	участници	–	в	срок	5	работни	дни	след	изтичането	на	срока	за	

обжалване	на	решението	на	възложителя	за	предварителен	подбор,	съответно	за	определяне	

на	изпълнител;	

 класираните	на	първо	и	второ	място	участници	–	след	сключването	на	договор	

за	обществена	поръчка;	

 на	останалите	класирани	участници	–	в	срок	пет	работни	дни	след	изтичане	на	

срока	за	обжалване	на	решението	за	определяне	на	изпълнител;	

 	при	 прекратяване	 на	 процедурата	 гаранциите	 на	 всички	 участници	 се	

освобождават	в	срок	пет	работни	дни	след	изтичане	на	срока	за	обжалване	на	решението	за	

прекратяване.	

Възложителят	 освобождава	 гаранциите	 без	 да	 дължи	 лихви	 за	 периода,	 през	 който	

средствата	законно	са	престояли	при	него.	

Участниците,	 които	 не	 са	 представили	 документ	 за	 гаранция	 или	 са	 представили	

гаранция,	която	не	отговаря	на	изискванията,	ще	бъдат	отстранени	от	участие	в	откритата	

процедура	за	възлагане	на	обществената	поръчка.	

	

2.	Гаранция	за	изпълнение	

Задължение	 за	 представяне	 на	 гаранция	 за	 изпълнение	 възниква	 само	 за	 участника,	

определен	за	изпълнител	на	обществената	поръчка.	

Гаранцията	 за	 изпълнение	 има	 обезпечителна	 и	 обезщетителна	 функция:	 от	 една	

страна,	цели	да	стимулира	изпълнителя	към	точно	и	качествено	изпълнение	на	задълженията	

му	по	договора	за	обществена	поръчка,	а	от	друга	страна	‐	да	послужи	като	обезщетение	при	

недобросъвестно	поведение	от	негова	страна.	

Гаранцията	за	изпълнение	е	в	размер	на	2	%	от	(две	на	сто)	от	стойността	на	договора	

без	ДДС.		

	

Гаранцията	за	изпълнение	може	да	се	внесе	по	банков	път	или	може	да	се	представи	

под	формата	на	банкова	гаранция.	

Участникът	сам	избира	формата	на	гаранцията	за	изпълнение.	

Когато	 участник	 в	 процедурата	 е	 обединение,	 което	 не	 е	юридическо	 лице,	 всеки	 от	

участниците	 в	 обединението	 може	 да	 бъде	 наредител	 по	 банковата	 гаранция,	 съответно	
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вносител	на	сумата	по	гаранцията.	

Участникът,	определен	за	изпълнител	на	обществената	поръчка,	представя	банковата	

гаранция	или	платежния	документ	 за	 внесената	 по	 банков	път	 гаранция	 за	 изпълнение	на	

договора	при	неговото	сключване.	

Банка:	Банка	ДСК	‐	Габрово,		

Банков	код	(BIC):		STSABGSF	

Банкова	сметка	(IBAN):		BG46STSA93000021423555	

Ако	 участникът,	 определен	 за	 изпълнител,	 избере	 да	 представи	 гаранцията	 за	

изпълнение	 под	 формата	 на	 «парична	 сума»,	 платена	 по	 банков	 път,	 документът,	

удостоверяващ	платената	 гаранция,	 следва	да	бъде	 заверен	 с	подпис	и	печат	от	 съответната	

банка	и	да	се	представи	в	оригинал.	В	случай	че	участникът	е	превел	парите	по	електронен	път	

(електронно	банкиране),	той	следва	да	завери	съответния	документ	с	подпис	и	печат.	

Когато	участникът	избере	гаранцията	за	изпълнение	да	бъде	банкова	гаранция,	тогава	

в	 нея	 трябва	 да	 бъде	 изрично	 записано,	 че	 тя	 е	 безусловна	 и	 неотменима,	 че	 е	 в	 полза	 на	

възложителя	 и	 че	 е	 със	 срок	 на	 валидност	 –	 най‐малко	 30	 (тридесет)	 дни	 след	 изтичане	 на	

срока	за	изпълнение	на	договора.	Същата	трябва	да	бъде	открита	в	съответствие	с	условията	

по	приложения	в	документацията	образец	на	банкова	гаранция	за	изпълнение	на	договора.	

При	 представяне	 на	 гаранция	 в	 платежното	 нареждане	 или	 в	 банковата	 гаранция	

изрично	се	посочва	договора,	за	който	се	представя	гаранцията.	

Когато	участник	в	процедурата	е	обединение	от	правни	субекти,	което	не	е	юридическо	

лице,	в	документа	за	внесена	гаранция	или	банковата	гаранция	следва	да	е	отразено,	че	тя	се	

внася	 от	 цялото	 обединение	 и	 ползва	 всички	 участници	 в	 обединението,	 а	 не	 само	

идентификация	на	единия	от	тях.	

	

Задържане	и	освобождаване	на	гаранцията	за	изпълнение	

Условията	и	сроковете	за	задържане	или	освобождаване	на	гаранцията	за	изпълнение,	

се	 уреждат	 с	 договора	 за	 възлагане	 на	 обществената	 поръчка	 между	 възложителя	 и	

изпълнителя.	

Договорът	 за	 възлагане	 на	 обществената	 поръчка	 не	 се	 сключва	 преди	 спечелилият	

участник	да	представи	гаранция	за	изпълнение.	

Възложителят	освобождава	гаранцията	за	изпълнение,	без	да	дължи	лихви	за	периода,	

през	който	средствата	законно	са	престояли	при	него.	

	

	

РАЗДЕЛ	VI	

ДОКУМЕНТАЦИЯ	ЗА	УЧАСТИЕ	

1.	Предоставяне	на	достъп	до	документацията	за	участие	

На	 основание	 чл.	 64,	 ал.	 3	 от	 ЗОП,	 от	 датата	 на	 публикуването	 на	 	 обявлението	 се	

предоставя	 пълен	 достъп	 по	 електронен	 път	 до	 документацията	 за	 участие	 в	 процедурата	 на		

следния		интернет	адрес	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	(посочен	и	в	обявлението	

за	откриване	на	процедурата:	http://zop.mbalgabrovo.com/auction/149/		

	

2.	Място	и	срок	за	получаване	на	документацията	за	участие.	

Възложителят	не	поставя	изискване	за	закупуване	на	документацията	за	участие.	Същата	

се	 публикува	 и	 предоставя	 достъп	 на	 	 http://zop.mbalgabrovo.com/auction/149/	 	 в	 деня	 на	
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публикуването	 на	 обявлението	 в	 РОП.	 	 В	 случаите	 на	 чл.28,	 ал.7	 от	 ЗОП	 –	 при	 поискване	 на	

документацията	 от	 страна	 на	 заинтересовано	 лице,	 Възложителят	 му	 предоставя	

документацията,	на	адреса	на	лечебното	заведение	или	му	я	изпраща	за	негова	сметка.	В	тези	

случаи	документацията	се	заплаща,	като	цената		на	документацията	е	6	(шест)	лева	с	включено	

ДДС.	Документацията	за	участие	в	процедурата	може	да	бъде	получена	от	:	

‐	касата	на	лечебното	заведение,	след	предварително	заявяване	на	искане	за	

документация,	или	

‐	след	извършен	превод	по	банков	път	по	банкова	сметка	на	МБАЛ	“Д‐р	Тота	Венкова“	АД	–	

гр.	Габрово:	

Банка:	Банка	ДСК	‐	Габрово,		 	

Банков	код	(BIC):		STSABGSF	

Банкова	сметка	(IBAN):		BG46STSA93000021423555	

Копие	от	документа	за	превод	следва	да	бъде	изпратено	на	факса	на	МБАЛ	 :	066	804	424	

или	 на	 e‐mail:	 targovembalgabrovo@gmail.com	 с	 посочени	 данни	 за	 фирмата,	 необходими	 за	

издаване	 на	 фактура,	 адрес	 за	 доставка,	 както	 и	 предпочитана	 куриерска	 фирма	 и	 начин	 на	

доставка.	

	

4.	Условия	и	ред	за	получаване	разяснения	по	документацията	за	участие	

Всяко	лице	може	да	поиска	писмено	от	Възложителя	разяснения	по	документацията	за	

участие.	 Писмени	 искания	 за	 разяснения	 по	 същество	 относно	 документацията	 за	 участие	 в	

откритата	процедура	и/или	процедурата	за	провеждане	на	същата	могат	да	бъдат	подавани	от	

лицата	 до	 10	 дни	 преди	 крайния	 срок	 за	 подаване	на	 оферти,	 на	 адреса	и	 лицето,	 посочени	 в	

обявлението.	Възложителят	или	упълномощено	от	него	длъжностно	лице	публикува	в	профила	

на	купувача	исканите	разяснения	в	четиридневен	срок	от	получаване	на	искането.	Даденото	от	

Възложителя	разяснение	се	изпраща	едновременно	и	до	лицата,	ако	те	са	посочили	електронен	

адрес,	 без	 да	 се	 отбелязва	 в	 отговора	 лицето,	 направило	 запитването.	 В	 случай,	 че	 от	

публикуването	на	разяснението	до	крайния	срок	за	получаване	на	оферти	остават	по‐малко	от	6	

(шест)	 дни,	 възложителят	 е	 длъжен	да	 удължи	 срока	 за	получаване	на	 оферти	 с	 толкова	дни,	

колкото	е	забавата.	

	

	

РАЗДЕЛ	VII	

КОМУНИКАЦИЯ	МЕЖДУ	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	И	УЧАСТНИЦИТЕ	

	

Всички	 комуникации	 и	 действия	 на	 Възложителя	 и	 на	 лицата,	 свързани	 с	 настоящата	

открита	процедура,	са	в	писмен	вид.		

Лицата	могат	да	представя	своите	писма	и	уведомления	в	деловодството	на	МБАЛ	„Д‐р	

Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово,	адрес:	Габрово	‐	5300,	ул.	„Д‐р	Илиев	Детския”	№	1,	всеки	работен	

ден;	по	пощата,	по	факс;	по	електронен	път	при	условията	и	по	реда	на	Закона	за	електронния	

документ	 и	 електронния	 подпис;	 чрез	 препоръчано	 писмо	 с	 обратна	 разписка	 или	 куриерска	

служба.		

Решенията	на	Възложителя,	за	които	той	е	длъжен	да	уведоми	участниците,	се	изпращат	

по	 факс	 или	 по	 електронен	 път,	 или	 се	 връчват	 лично	 срещу	 подпис,	 или	 се	 изпращат	 с	

препоръчано	 писмо	 с	 обратна	 разписка,	 или	 чрез	 комбинация	 от	 тези	 средства	 по	 избор	 на	

Възложителя,	 когато	 това	 е	 разписано	 в	 ЗОП	 и	 се	 публикуват	 в	 профила	 на	 купувача	 в	
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електронното	досие.	

За	 получено	 се	 счита	 това	 уведомление	 по	 време	 на	 откритата	 процедура,	 което	 е	

достигнало	до	адресата	на	посочения	от	него	адрес.	Когато	адресатът	е	сменил	своя	адрес	и	не	е	

информирал	 своевременно	 за	 това	 ответната	 страна	 или	 адресатът	 не	 желае	 да	 приеме	

уведомлението,	за	получено	се	счита	това	уведомление,	което	е	достигнало	до	адреса,	известен	

на	изпращача.	

При	предоставяне	на	изискванията	по	поръчката	на	участниците	и	при	сключването	на	

договора	 за	 обществена	 поръчка,	 Възложителят	 може	 да	 посочи	 коя	 част	 от	 информацията,	

която	 им	 предоставя,	 има	 конфиденциален	 характер.	 Участниците	 нямат	 право	 да	 разкриват	

тази	информация.	

При	 подаване	 на	 офертата	 си	 участникът	 също	 може	 да	 посочи	 коя	 част	 от	 нея	 има	

конфиденциален	характер	и	да	изисква	от	Възложителя	да	не	я	разкрива	съгласно	чл.33,	ал.4	от	

ЗОП.	 Възложителят	 няма	 право	 да	 разкрива	 информация,	 предоставена	 му	 от	 участниците,	

посочена	 от	 тях	 като	 конфиденциална	 по	 отношение	 на	 технически	 или	 търговски	 тайни,	 с	

изключение	на	случаите	по	чл.44	от	ЗОП.	

	Обменът	 и	 съхраняването	 на	 информация	 в	 хода	 на	 провеждане	 на	 процедурата	 за	

възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 се	 извършват	 по	 начин,	 който	 гарантира	 целостта,	

достоверността	и	поверителността	на	информацията.	

Участникът	също	може	да	представи	някои	от	документите	в	офертата	си	освен	в	писмен	

вид	и	на	електронен	носител.	

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

носител,	за	валидно	се	счита	записаното	в	писмен	вид.	

Информация,	която	е	представена	само	на	електронен	носител,	без	да	е	представена	и	в	

писмен	вид,	няма	да	се	приема	като	предоставена	в	процедурата,	освен	когато	е	изпратена	при	

условията	и	по	реда	на	Закона	за	електронния	документ	и	електронния	подпис.	

	

	

РАЗДЕЛ	VІІI	

ПРОВЕЖДАНЕ	НА	ПРОЦЕДУРАТА	

	

1.	Разглеждане,	оценка	и	класиране	на	офертите	

За	 провеждане	 на	 процедурата	 Възложителят	 с	 писмена	 заповед	 назначава	 комисия.	

Комисията	 се	 назначава	 от	 Възложителя	 след	 изтичане	 на	 срока	 за	 приемане	 на	 офертите	 и	 се	

обявява	в	деня,	определен	за	отваряне	на	офертите.		

Комисията	 се	 състои	 от	 нечетен	 брой	 членове	 ‐	 най‐малко	 трима,	 един	 от	 които	

задължително	е	правоспособен	юрист,	а	най‐малко	от	половината	от	останалите	членове		са	лица,	

притежаващи	 професионална	 компетентност,	 свързана	 с	 предмета	 на	 поръчката.	 В	 случай,	 че	

Възложителят	 не	 разполага	 	 със	 служители,	 отговарящи	 на	 изискванията	 за	 професионална	

компетентност,	то	той	осигурява	външни	експерти	от	списъка	по	чл.	19,	ал.	2,	т.	8	от	ЗОП	или	други	

чрез	възлагане	в	съответствие	с	този	закон.		

Срокът	за	приключване	работата	на	комисията,	се	определя	от	Възложителя	в	заповедта	и	

може	да	бъде	променян	отново	само	с	негова	заповед.	Срокът	не	може	да	бъде	по‐дълъг	от	срока	на	

валидност	на	офертите,	определен	в	обявлението	за	обществената	поръчка,	освен	ако	участниците	

са	удължили	срока	на	валидност	на	офертите	си	след	искане	на	Възложителя.	

Комисията,	 назначена	 от	 Възложителя	 за	 разглеждане,	 оценка	 и	 класиране	 на	 офертите,	
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започва	работа	след	получаване	на	списъка	с	участниците	и	представените	оферти.	

Постъпилите	 оферти	 ще	 бъдат	 отворени	 на	 публично	 заседание	 на	 Комисията	 в	

деня	 и	 часа,	 посочени	 в	 обявлението	 в	 административната	 сграда	 на	 МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	

Венкова”	АД,	адрес:	гр.	Габрово	‐	5300,	ул.	„Д‐р	Илиев	Детския”	№	1.	

В	 случай	на	 	 промяна	на	датата	и	часа	на	отваряне	на	офертите,	 участниците	ще	бъдат	

уведомени	писмено.	

Когато	по	обективни	причини	член	на	комисията	не	може	да	изпълнява	задълженията	си	и	

не	може	да	бъде	заместен	от	резервен	член,	Възложителят	издава	заповед	за	определяне	на	нов	

член.	

Членовете	 на	 комисията	 и	 консултантите	 подписват	 и	 представят	 на	 Възложителя	

декларация,	в	която	декларират,	че:	

a)	 нямат	 материален	 интерес	 от	 възлагането	 на	 обществената	 поръчка	 на	 определен	

кандидат	или	участник;	

б)	не	са	"свързани	лица"	с	кандидат	или	участник	в	процедурата	или	с	посочените	от	него	

подизпълнители,	или	с	членове	на	техните	управителни	или	контролни	органи;	

в)	 нямат	 частен	 интерес	 по	 смисъла	 на	 Закона	 за	 предотвратяване	 и	 установяване	 на	

конфликт	на	интереси	от	възлагането	на	обществената	поръчка.	

г)	не	са	участвали	като	външни	експерти	в	изготвянето	на	техническите	спецификации	в	

методиката	за	оценка	на	офертата	

д)	се	задължават	да	пазят	в	тайна	обстоятелствата,	които	са	узнали	във	връзка	със	своята	

работа	в	комисията.	

Комисията	 оценява	 офертите	 в	 съответствие	 с	 предварително	 обявените	 условия,	

критерии	и	показатели	за	оценка.	Решенията	на	комисията	се	вземат	с	мнозинство	от	членовете	й.	

Когато	член	на	комисията	е	против	взетото	решение,	той	подписва	протокола	с	особено	мнение	и	

писмено	излага	мотивите	си.	

Възложителят	или	упълномощено	от	него	лице	по	чл.8,	ал.2	от	ЗОП	има	право	на	контрол	

върху	 работата	 на	 комисията	 за	 провеждане	 на	 процедурата	 преди	 издаване	 на	 съответните	

решения.	Правото	на	контрол	на	възложителя,	респективно	на	упълномощеното	от	него	лице,	се	

свежда	 само	 до	 проверка	 на	 съдържанието	 на	 съставените	 от	 комисията	 протоколи	 за	

съответствието	им	с	изискванията	на	закона	и	предварително	обявените	условия	на	обществената	

поръчка.	Когато	по	време	на	контрола	от	възложителя,	респективно	от	упълномощеното	от	него	

лице,	бъдат	установени	нарушения	в	работата	на	комисията,	които	могат	да	се	отстранят	без	това	

да	 налага	 прекратяване	 на	 процедурата,	 възложителят,	 респективно	 упълномощеното	 от	 него	

лице,	 дава	 писмени	 указания	 за	 тяхното	 отстраняване	 в	 5	 дневен	 срок	 от	 представянето	 на	

съответния	протокол.	Указанията	на	възложителят,	респективно	упълномощеното	от	него	лице,	са	

задължителни	 за	 комисията.	 Извършените	 от	 комисията	 действия	 и	 решения	 се	 отразяват	 в	

протокол,	като	в	случай	на	несъгласие,	към	протокола	се	прилага	особено	мнение.	

Отварянето	 на	 офертите	 е	 публично	 и	 на	 него	 могат	 да	 присъстват	 участниците	 в	

процедурата	или	техни	упълномощени	представители,	както	и	представители	на	средствата	за	

масово	осведомяване	и	други	лица	при	спазване	на	установения	режим	на	достъп	до	сградата,	в	

която	 се	 извършва	 отварянето.	 Представител	 на	 участник	 се	 допуска	 след	 представяне	 на	

документ	 за	 самоличност	 и	 съответно	 изрично	 пълномощно	 (извън	 случаите	 на	 законно	

представителство	по	силата	на	документите	за	регистрация).	Присъстващите	представители	се	

подписват	в	изготвен	от	комисията	списък,	удостоверяващ	тяхното	присъствие,	приложен	към	

протокола	на	комисията.	
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	Комисията	отваря	офертите	по	реда	на	тяхното	постъпване	и	проверява	за	наличието	на	

три	отделни	запечатани	плика,	след	което	най‐малко	трима	от	нейните	членове	подписват	плик	

№	3.	Комисията	предлага	по	един	представител	от	присъстващите	участници	да	подпише	плик	

№	3	на	останалите	участници.	

В	 присъствието	 на	 лицата,	 посочени	 по‐горе,	 комисията	 отваря	плик	№	2	и	най‐малко	

трима	от	членовете	й	подписват	всички	документи,	съдържащи	се	в	него.	Комисията	предлага	

по	 един	 представител	 на	 присъстващите	 участници	 да	 подпише	 документите	 в	 плик	№	 2	 на	

останалите	 участници.	Комисията	 след	това	отваря	плик	№	1,	 оповестява	документите,	 които	

той	съдържа	и	проверява	съответствието	със	списъка	по	чл.	56,	ал.	1,	т.	14	от	ЗОП.	

След	 извършването	 на	 тези	 действия	 приключва	 публичната	 част	 от	 заседанието	 на	

комисията.	

В	 закрито	 заседание,	 Комисията	 извършва	 детайлен	 преглед	 на	 документите	 и	

информацията,	съдържащи	се	в	плик	№	1	за	съответствие	с	критериите	за	подбор,	поставени	от	

възложителя	 и	 ги	 отразява	 в	 съставен	 от	 нея	 протокол.	 Когато	 установи	 липса	на	 документи	

и/или	 несъответствия	 с	 критериите	 за	 подбор,	 и/или	 друга	 нередовност,	 включително	

фактическа	 грешка,	 комисията	 ги	 посочва	 в	 протокола	 и	 изпраща	 протокола	 на	 всички	

участници	в	деня	на	публикуването	му	в	профила	на	купувача.		

Участниците	 са	 длъжни	 да	 представят	 на	 комисията	 съответните	 документи	 в	 срок	 5	

(пет)	 работни	 дни	 от	 получаването	 на	 протокола.	 Когато	 е	 установена	 липса	 на	 документи	

и/или	 несъответствие	 с	 критериите	 за	 подбор,	 участникът	 може	 в	 съответствие	 с	

изискванията	 на	 възложителя,	 посочени	 в	 обявлението,	 да	 замени	 представените	 документи	

или	 да	 представи	 нови,	 с	 които	 смята,	 че	 ще	 удоволетвори	 поставените	 от	 Възложителя	

критерий	за	подбор	

След	 изтичането	 на	 срока	 за	 представяне	 на	 документи,	 комисията	 проверява	

допълнително	 представените	 документи	 за	 съответствие	 на	 участниците	 с	 критериите	 за	

подбор,	 поставени	 от	 Възложителя,	 и	 се	 произнася	 относно	 съответствието	 на	 участника	 с	

изискванията	за	подбор,	поставени	от	Възложителя	в	настоящата	документация.	

Комисията	 не	 разглежда	 документите	 в	 плик	 №	 2	 на	 участниците,	 които	 не	

отговарят	на	критериите	за	подбор,	както	и	на	тези,	които	не	са	представили	в	срока	

указания	липсващ	документ,	определен	от	комисията.		

При	необходимост,	комисията	може	по	всяко	време	да:	

1. проверява	 заявените	 от	 участниците	 данни,	 включително	 чрез	 изискване	 на	

информация	от	други	органи	и	лица;	

2. изисква	от	участниците	разяснения	за	заявени	от	тях	данни;	

3. изисква	 от	 участниците	 допълнителни	 доказателства	 за	 данни	 от	 документите,	

съдържащи	 се	 в	 пликове	 №	 2	 и	 3.	 Тази	 възможност	 не	 може	 да	 се	 използва	 за	 промяна	 на	

техническото	и	ценовото	предложение	на	участниците.	Комисията	прави	техническа	оценка	на	

офертите	 на	 допуснатите	 участници,	 съобразно	 правилата	 на	 настоящата	 документация.	

Резултатите	 от	 техническата	 оценка	 се	 отразяват	 в	 подписан	 от	 членовете	 на	 комисията	

протокол.		

Комисията	 уведомява	 възложителя,	 когато	 в	 хода	 на	 нейната	 работа	 възникнат	

основателни	съмнения	за	споразумения,	решения	или	съгласувани	практики	между	участници	

по	смисъла	на	чл.	15	от	Закона	за	защита	на	конкуренцията.	Съгласно	чл.	15	от	Закона	за	защита	

на	 конкуренцията,	 забранени	 са	 всякакъв	 вид	 споразумения	между	 предприятия,	 решения	 на	

сдружения	 на	 предприятия,	 както	 и	 съгласувани	 практики	 на	 две	 или	 повече	 предприятия,	



 27

които	 имат	 за	 цел	 или	 резултат	 предотвратяване,	 ограничаване	 или	 нарушаване	 на	

конкуренцията	на	съответния	пазар,	като:	

1.	пряко	или	косвено	определяне	на	цени	или	други	търговски	условия;	

2.	разпределяне	на	пазари	или	източници	на	снабдяване;	

3.	ограничаване	или	контролиране	на	производството,	търговията,	техническото	развитие	

или	инвестициите;	

4.	 прилагане	 на	 различни	 условия	 за	 един	 и	 същ	 вид	 договори	 по	 отношение	 на	

определени	партньори,	при	което	те	се	поставят	в	неравноправно	положение	като	конкуренти;	

5.	 поставяне	 сключването	 на	 договори	 в	 зависимост	 от	 поемането	 от	 другата	 страна	 на	

допълнителни	 задължения	 или	 от	 сключването	 на	 допълнителни	 договори,	 които	 по	 своя	

характер	или	съгласно	обичайната	търговска	практика	не	са	свързани	с	предмета	на	основния	

договор	или	с	неговото	изпълнение.	

След	уведомяването	си	от	комисията,	възложителят	е	длъжен	да	уведоми	Комисията	за	

защита	 на	 конкуренцията	 за	 възникналите	 съмнения	 за	 споразумения,	 решения	 или	

съгласувани	 практики	 между	 участници	 по	 смисъла	 на	 чл.	 15	 от	 Закона	 за	 защита	 на	

конкуренцията	

Комисията	 с	 мотивирана	 обосновка	 предлага	 за	 отстраняване	 от	 участие	 в	 поръчката	

всеки	участник:	

1.	 	който	не	е	представил	някой	от	необходимите	документи	или	информация	по	чл.	56	

от	ЗОП;	

2.	 за	 когото	 са	 налице	 обстоятелства	 по	 чл.	 47,	 ал.	 1	 и	 ал.	 5	 от	 ЗОП	 и	 посочените	 в	

обявлението	обстоятелства	по	чл.47,	ал.	2	от	ЗОП;	

3.		който	е	представил	оферта,	която	не	отговаря	на	предварително	обявените	условия	на	

възложителя;	

4.		който	е	представил	оферта,	която	не	отговаря	на	изискванията	на	чл.	57,	ал.	2	от	ЗОП;	

5.	за	когото	по	реда	на	чл.	68,	ал.	11	е	установено,	че	е	представил	невярна	информация	за	

доказване	на	съответствието	му	с	обявените	от	възложителя	критерии	за	подбор.	

Комисията	 оценява	 офертите	 в	 съответствие	 с	 предварително	 обявените	 условия,	

критерии	и	показатели	за	оценка.	Критерият	за	оценка	на	офертите	е:	най‐ниска	цена	

Комисията	ще	отвори	плика	с	предлаганата	цена	след	като	е:	

1. разгледала	 предложенията	 в	 плик	№	 2	 за	 установяване	 на	 съответствието	 им	 с	

изискванията	на	възложителя;	

2. извършила	проверка	за	наличието	на	основанията	по	чл.	70,	ал.	1	за	предложенията	

в	плик	№	2	в	случаите	в	които	критерият	за	оценка	е		икономически	най‐	изгодна	оферта;	

3. оценила	офертите	по	всички	други	показатели,	различни	от	цената.	

	

Не	по‐късно	от	два	работни	дни	преди	датата	на	отваряне	на	ценовите	оферти	комисията	

обявява	най‐малко	чрез	съобщение	в	профила	на	купувача	датата,	часа	и	мястото	на	отварянето.	

Когато	критерият	е	икономически	най‐изгодна	оферта,	съобщението	съдържа	и	резултатите	от	

оценяването	на	 офертите	 по	 другите	 показатели	 за	 оценка.	Отварянето	на	 ценовите	 оферти	 се	

извършва	публично	при	условията	на	чл.	68,	ал.	3.	При	отваряне	на	ценовите	оферти	комисията	

оповестява	предлаганите	цени	и	предлага	по	един	представител	от	присъстващите	участници	да	

подпише	 ценовите	 оферти.	 	 Когато	 критерият	 за	 оценка	 е	 икономически	 най‐изгодна	 оферта,	

преди	отварянето	на	ценовите	оферти	комисията	съобщава	на	присъстващите	лица	резултатите	

от	оценяването	на	офертите	по	другите	показатели.	
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Пликът	с	цената,	предлагана	от	участник,	чиято	оферта	не	отговаря	на	изискванията	на	

Възложителя,	не	се	отваря.	

Когато	 офертата	 на	 участника	 съдържа	 предложение	 с	 числово	 изражение,	 което	

подлежи	 на	 оценяване	 и	 е	 с	 повече	 от	 20	 на	 сто	 по	 –	 благоприятно	 от	 средната	 стойност	 на	

предложенията	 в	 останалите	 участници	 по	 същия	 показател	 за	 оценка,	 комисията	 изисква	

подробна	 писмена	 обосновка	 от	 него	 за	 начина	 на	 неговото	 образуване.	 Комисията	 определя	

разумен	срок	за	представяне	на	обосновката,	който	не	може	да	бъде	по‐кратък	от	три	работни	

дни	от	получаването	на	искането	за	това.	

Комисията	 може	 да	 приеме	 писмената	 обосновка	 и	 да	 не	 предложи	 за	 отстраняване	

офертата,	когато	са	посочени	обективни	обстоятелства,	свързани	със:	

а)	оригинално	решение	за	изпълнение	на	обществената	поръчка;	

б)	предложеното	техническо	решение;	

в)	наличието	на	изключително	благоприятни	условия	за	участника;	

г)	икономичност	при	изпълнение	на	обществената	поръчка;	

д)	получаване	на	държавна	помощ.	

Когато	участникът	не	представи	в	срок	писмената	обосновка	или	комисията	прецени,	че	

посочените	обстоятелства	не	 са	обективни,	комисията	предлага	участника	за	отстраняване	от	

процедурата.	

Когато	комисията	установи,	че	офертата	на	участник	е	с	необичайно	ниска	цена	поради	

получена	 държавна	 помощ,	 чието	 законово	 основание	 е	 невъзможно	 да	 бъде	 доказано	 в	

определения	срок,	тя	може	да	предложи	офертата	да	се	отхвърли	и	участникът	да	се	отстрани.	

Комисията	разглежда	допуснатите	оферти	и	ги	оценява	в	съответствие	с	предварително	

обявените	условия.	

Комисията	 класира	 участниците	 по	 степента	 на	 съответствие	 на	 офертите	 с	

предварително	обявените	от	Възложителя	условия.	

В	случай,	че	комплексните	оценки	на	две	или	повече	оферти	са	равни,	за	икономически	

най‐изгодна	 се	 приема	 тази	 оферта,	 в	 която	 се	 предлага	 най‐ниска	 цена.	 При	 условие,	 че	 и	

цените	са	еднакви,	се	сравняват	оценките	по	показателя,	с	най‐висока	относителна	тежест,	и	се	

избира	 офертата,	 с	 по‐благоприятна	 стойност	 по	 този	 показател.	 Ако	 офертата	 не	може	 да	 се	

определи	 по	 този	 ред,	 комисията	 провежда	 публично	 жребий	 за	 определяне	 на	 изпълнител	

между	класираните	на	първо	място	оферти.		

За	своята	работа	по	разглеждането,	оценяването	и	класирането	на	офертите,	Комисията	

съставя	протокол	със	съдържание,	съгласно	изискванията	на	чл.	72	от	ЗОП.	

Протоколът	на	комисията	се	подписва	от	всички	членове	и	председателят	й	и	се	предава	

на	Възложителя	заедно	с	цялата	документация.	

Комисията	приключва	своята	работа	с	приемането	на	протокола	на	Възложителя.	

	

2.	Класиране	и	определяне	на	изпълнител	

В	 срок	 от	 5	 /пет/	 работни	 дни	 след	 приключване	 на	 работата	 на	 комисията,	

Възложителят	 издава	 мотивирано	 решение,	 с	 което	 обявява	 класирането	 на	 участниците	 и	

участника,	определен	за	Изпълнител.	В	решението	Възложителят	посочва	също	отстранените	от	

процедурата	участници	и	оферти,	както	и	мотивите	за	отстраняването	им.	

Възложителят	изпраща	решението	на	участниците	в	срок	от	3	/три/	дни	от	издаването	

му.	 Възложителят	 публикува	 в	 профила	 на	 купувача	 в	 електронното	 досие	 на	 процедурата	

решението	по	чл.73,	 ал.1	от	ЗОП	заедно	 с	протоколите	на	комисията	при	условията	на	чл.22б,	
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ал.3	от	ЗОП	и	в	същия	ден	изпраща	решението	на	участниците.		

	

	

3.	Прекратяване	на	процедурата	

Възложителят	 прекратява	 процедурата	 за	 възлагане	 на	 обществената	 поръчка	 с	

мотивирано	 решение,	 при	 наличие	 на	 някое	 от	 обстоятелствата	 по	 чл.	 39,	 ал.	 1	 от	 Закона	 за	

обществените	поръчки,	а	именно:		

1.	не	е	подадена	нито	една	оферта	или	няма	кандидат	или		участник,	който	отговаря	на	

изискванията	по	чл.	47	‐	53а;	

2.	всички	оферти	не	отговарят	на	предварително	обявените	условия	от	Възложителя;	

3.	 всички	 оферти,	 които	 отговарят	 на	 предварително	 обявените	 от	 Възложителя	

условия,	надвишават	финансовия	ресурс,	който	той	може	да	осигури;	

4.		първият	или	вторият	класирани	участници	откажат	да	сключат	договор;	

5.	 отпадне	 необходимостта	 от	 провеждане	 на	 процедурата	 в	 резултат	 на	 съществена	

промяна	в	обстоятелствата	или	при	невъзможност	да	се	осигури	финансиране	за	изпълнението	

на	поръчката	по	причини,	които	възложителят	не	е	могъл	да	предвиди;	

6.	са	установени	нарушения	при	откриването	и	провеждането	й,	които	не	могат	да	бъдат	

отстранени,	без	това	да	промени	условията,	при	които	е	обявена	процедурата.	

7.	 	 поради	 наличие	 на	 някое	 от	 основанията	 по	 чл.	 42,	 ал.	 1	 не	 се	 сключва	 договор	 за	

обществена	поръчка.	

	Възложителят	може	да	прекрати	процедурата	с	мотивирано	решение,	когато:	

1.	е	подадена	само	една	оферта;	

2.	има	само	един		участник,	който	отговаря	на	изискванията	по	чл.	47	‐	53а,	или	само	една	

оферта	отговаря	на	предварително	обявените	условия	от	възложителя;	

3.	участникът,	класиран	на	първо	място:	

3.1.	откаже	да	сключи	договор,	или	

3.2.	не	изпълни	някое	от	изискванията	на	чл.	42,	ал.	1	от	ЗОП,	или	

3.3.	не	отговаря	на	изискванията	на	чл.	47,	ал.	1	и	5	от	ЗОП.	

В	 тридневен	 срок	от	 вземане	на	решението	 възложителят	 в	 един	и	 същи	ден	изпраща	

решението	до	всички	кандидати	или	участници,	публикува	го	в	профила	на	купувача	и	изпраща	

копие	от	решението	до	изпълнителния	директор	на	Агенцията	по	обществени	поръчки.	

	

РАЗДЕЛ	IX	

СКЛЮЧВАНЕ	НА	ДОГОВОР	

	

1.	Условия	за	сключване	на	договор	с	определения	за	изпълнител.	

Възложителят	 сключва	 договор	 за	 обществената	 поръчка	 с	 участника,	 класиран	 от	

комисията	на	първо	място	и	определен	за	изпълнител.	

Договорът	 за	 обществена	 поръчка	 се	 сключва	 в	 пълно	 съответствие	 с	 проекта	 на	

договор,	представен	в	документацията	за	участие,	допълнен	с	всички	предложения	от	офертата	

на	участника,	въз	основа	на	които	е	определен	за	изпълнител.		

Съгласно	чл.	42,	ал.	1	от	ЗОП,	договорът	за	обществена	поръчка	не	се	сключва,	ако	при	

подписването	му	определеният	Изпълнител:	

1.		не	изпълни	задължението	по	чл.	47,	ал.	10;	

2.		не	представи	определената	гаранция	за	изпълнение	на	договора;	
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3.	 	 не	 извърши	 съответна	 регистрация,	 не	 представи	 документ	 или	 не	 изпълни	 друго	

изискване,	 което	 е	 необходимо	 за	 изпълнение	 на	 поръчката	 съгласно	 изискванията	 на	

нормативен	 или	 административен	 акт	 и	 е	 поставено	 от	 Възложителя	 при	 откриване	 на	

процедурата.	

В	 случай,	 че	 участникът,	 определен	 за	 изпълнител,	 е	 чуждестранно	 физическо	 или	

юридическо	лице,	то	при	подписване	на	договора	за	обществена	поръчка	участникът	е	длъжен	

да	представи	документи	за	удостоверяване	липсата	на	обстоятелствата	по	чл.	47,	ал.	1	и	ал.	2	от	

ЗОП,	издадени	от	компетентен	орган,	или	извлечение	от	 съдебен	регистър,	или	еквивалентен	

документ	на	съдебен	или	административен	орган	от	държавата,	в	която	е	установен.	Когато	в	

съответната	чужда	държава	не	се	издават	такива	документи	или	когато	те	не	включват	всички	

случаи	 по	 чл.	 47,	 ал.	 1	 и	 ал.	 2	 от	 ЗОП,	 участникът	 представя	 клетвена	 декларация,	 ако	 такава	

декларация	 има	 правно	 значение	 според	 закона	 на	 държавата,	 в	 която	 е	 установен.	 Когато	

клетвената	декларация	няма	правно	значение	според	съответния	национален	закон,	участникът	

представя	официално	заявление,	направено	пред	съдебен	или	административен	орган,	нотариус	

или	компетентен	професионален	или	търговски	орган	в	държавата,	в	която	той	е	установен.	

Според	 §1,	 т.7	 от	 Допълнителните	 разпоредби	 на	 ЗОП	 "Закон	 на	 държавата,	 в	 която	

участникът	е	установен"	е:	

а)	 за	 физическите	 лица	 –	 отечественото	 им	 право	 по	 смисъла	 на	 чл.	 48	 на	 Кодекса	 на	

международното	частно	право;	

б)	за	юридическите	лица	–	правото	на	държавата,	определено	съгласно	чл.	56	на	Кодекса	

на	международното	частно	право;	

в)	 за	 обединенията,	 които	 не	 са	юридически	 лица	 –	 правото	 на	 държавата,	 в	 която	 са	

регистрирани	или	учредени.	

Възложителят	може	да	прекрати	процедурата	или	с	решение	да	определи	за	изпълнител	

и	 да	 сключи	 договор	 с	 втория	 класиран	 участник	 в	 случаите,	 когато	 участникът,	 класиран	на	

първо	място:	

1.	откаже	да	сключи	договор;	

2.	не	представи	някои	от	документите,	посочени	по‐горе	и	изискуеми,	съгласно	чл.	42,	ал.	

1	от	ЗОП.	

	В	тези	случаи,	Възложителят	предлага	подписването	му	на	втория	класиран	участник.	

Поръчката	 следва	 да	 се	 изпълнява	 съгласно	 условията	 по	 договора,	 представляващ	

неразделна	част	от	настоящата	документация.	Неговите	клаузи	не	подлежат	на	предоговаряне.	

	

2.	Срокове	за	сключване	на	договора.	

Договорът	 се	 сключва	 в	 срок	 от	 един	 месец	 след	 влизането	 в	 сила	 на	 решението	 за	

определяне	 на	 изпълнител	 или	 на	 определението,	 с	 което	 е	 допуснато	 предварително	

изпълнение	на	това	решение,	но	не	по‐рано	от	изтичането	на	14‐дневния	срок	от	уведомяването	

на	заинтересованите	участници	за	решението	за	определянето	за	изпълнител.	

	

3.	Основания	за	изменение	на	договора.	

Страните	по	договор	за	обществена	поръчка	не	могат	да	го	изменят.	

Изменение	 на	 сключен	 договор	 за	 обществена	 поръчка	 се	 допуска	 с	 допълнително	

споразумение	към	договора	и	се	допуска	по	изключение	на	основание	чл.43	от	ЗОП.	

			

РАЗДЕЛ	Х	
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ОБЩИ	ИЗИСКВАНИЯ	И	ЕТИЧНИ	КЛАУЗИ	

	

1.	Общи	изисквания	

Във	връзка	с	провеждането	на	процедурата	и	подготовката	на	офертите	от	участниците	

за	въпроси,	които	не	са	разгледани	в	настоящите	указания,	се	прилага	Закона	за	обществените	

поръчки	и	документацията	за	участие	в	процедурата.		

В	 случай,	 че	 участниците	 в	 процедурата	 представят	 документи	 на	 език,	 различен	 от	

българския,	 и	 същите	 са	 представени	 и	 в	 превод	 на	 български	 език,	 при	 несъответствие	 в	

записите	при	различните	езици,	за	валидни	се	считат	записите	на	български	език.	

При	противоречие	в	записите	на	отделните	документи	от	документацията	валидни	са	

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

последователност:	

1.	Решението	за	откриване	на	процедурата;	

2.	Обявление	за	обществена	поръчка;	

3.	Техническа	спецификация;	

4.	Пълно	описание	на	предмета	на	поръчката	

5.	Указанията	за	участие;	

6.	Методика	за	определяне	на	комплексна	оценка	на	оферта;		

7.	Проектът	на	договор	за	изпълнение	на	поръчката;	

8.	Образците	за	участие	в	процедурата.	

Документът	с	най‐висок	приоритет	е	посочен	на	първо	място.	

	

2.	Етични	клаузи	

Всеки	опит	на	 участник	да	 се	 сдобие	 с	 поверителна	информация,	 да	 сключи	незаконно	

споразумение	с	конкуренти	или	да	окаже	влияние	върху	комисията	или	Възложителя	по	време	

на	 процеса	 на	 разглеждане,	 изясняване	 и	 оценка	 на	 офертите,	 ще	 доведе	 до	 отстраняване	 на	

участника	от	процедурата	за	възлагане	на	настоящата	обществена	поръчка.	

Изпълнителят	трябва	да	действа	във	всеки	един	момент	професионално,	безпристрастно	

и	в	съответствие	с	кодекса	за	етично	поведение	на	професията	си.	Той	трябва	да	се	въздържа	от	

всякакви	 публични	 изявления	 във	 връзка	 с	 обществената	 поръчка,	 проекта	 като	 цяло	 или	

доставките,	направени	без	предварителното	одобрение	на	Възложителя.	

Изпълнителят	 не	 може	 да	 ангажира	 Възложителя	 с	 дейност	 без	 предварителното	

писмено	съгласие	на	последния.	

Изпълнителят	 не	 може	 да	 приема	 други	 плащания	 във	 връзка	 с	 договора,	 освен	 тези,	

описани	в	самия	договор.	

Изпълнителят,	неговите	служители	и	подизпълнители	не	трябва	да	упражняват,	каквато	

и	 да	 било	 дейност	 или	 да	 получават	 облага,	 която	 е	 в	 разрез	 с	 техните	 задължения	 към	

Възложителя.	

Изпълнителят,	 неговите	 служители	 и	 подизпълнители	 са	 задължени	 да	 запазят	

професионална	 тайна	 за	 целия	 срок	 на	 договора,	 както	 и	 след	 неговото	 завършване.	 Всички	

доклади	и	документи,	изготвени	или	получени	от	Изпълнителя,	са	конфиденциални.	

Договорът	 определя	 как	 страните	 ползват	 всички	 доклади	 и	 документи,	 изготвени,	

получени	или	представени	от	тях	по	време	на	изпълнението	на	договора.	

Изпълнителят	 ще	 се	 въздържа	 от	 всички	 взаимоотношения,	 които	 могат	 да	

компрометират	 неговата	 независимост	 или	 независимостта	 на	 служителите	 му.	 Ако	
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Изпълнителят	престане	да	бъде	независим,	Възложителят	може,	независимо	дали	това	води	до	

щети,	да	прекрати	договора	без	предизвестие	и	без	това	да	дава	право	за	завеждане	на	искове	за	

компенсация	от	страна	на	Изпълнителя.	

	

	

ГЛАВА		ІІ	

ТЕХНИЧЕСКО	ЗАДАНИЕ	

1.	Предмет	на	поръчката	

	Предмет	 на	 настоящата	 поръчка	 е:	 	 "Доставка	 на	 специфични	 медицински	 изделия	 за	

инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	 ‐	Габрово"	разделена	в	14	

броя	позиции	и	съответните	подпозиции,		подробно	описани	в	глава	‐техническа	спецификация.	

	

2. Обект	на	настоящата	обществена	поръчка	е	„доставка	на	стоки,	осъществявани	

чрез	покупка”	по	смисъла	на	чл.	3,	ал.	1,	т.	1	от	ЗОП.	

	

3. Описание:	 След	 проведена	 открита	 процедура	 по	 ЗОП	 и	 сключен	 договор	 с	

изпълнител	ще	бъдат	изпълнени	предвидените	доставки.	

	

4. Техническа	спецификация	и	базови	изисквания	

Поз.	№	 	Наименование	 М.е.	

Прогно	
зно	

Количе	
ство	в	м.е.	

Гаранция	
участие	до	
1	%	от	ст‐
ста	без	ДДС

1	 ИНТРОДЮСEРИ	 		 		 		

1.1.					 Радиални	интродюсери.	Дезиле	с	хидрофилно	покритие	и	скосен	
връх	на	дилататора.	Размери:	4,	5,	6,	7,	8F.	Дължина:	70,	100,	230	mm.	
Водач	с	хидрофилно	покритие.	Абокат	1.10х51mm.	

бр.	 450	 180	

1.2.					 Феморални	интродюсери.	Интродюсер	сет	с	хидрофилно	покритие‐	
М	коут	дериват	и	скосен	връх	на	дилататора;	размер	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	
11	F;	дължина		100	мм	"cross‐cut"	силиконова	хемостатична	
клапа,"snap‐on‐click	of‐	dilator	lock"система,	цветови	кодове	за	
различните	размери,	съвместим	с	0.025";	0.035";	0.038"	водач.	

бр.	 30	 12	

2	 ДИАГНОСТИЧНИ	ВОДАЧИ	 		 		 		

2.1.					 Диагностични	водачи	с	конструкция	"one‐piece	nitinol	core"	
полиуретанов	жакет	и	хидрофилно	покритие	"М	coat"	0.018",	от	170	
см	до	180см	

бр.	 20	 12	

2.2.					 Диагностични	водачи	с	конструкция	"one‐piece	nitinol	core"	
полиуретанов	жакет	и	хидрофилно	покритие	"М	coat"	0.025",	от	
170см		до	180см	

бр.	 20	 12	

2.3.					 Диагностични	водачи	с	конструкция	"one‐piece	nitinol	core"	
полиуретанов	жакет	и	хидрофилно	покритие	"М	coat"	0.035",	от	
170см		до	180см	

бр.	 15	 9	

2.4.					 Диагностични	водачи	0.035",	260см	с	хидрофилно	покритие	"М	coat"	 бр.	 5	 		

2.5.					 Диагностични	водачи	0.035",	от	170см	до	180см	с	максимална	опора	
"extra	stiff"	

бр.	 10	 1,5	

2.6.					 Диагностични	водачи	Тип	1,		0.018",	от	175	до	180	см,		J		с	двойно	
тефлоново	покритие	/РТFE/FEP/	на	намотката	

		 10	 1,5	

2.7.					 Диагностични	водачи	Тип	1,		0.025",	150см,		J	с	двойно	тефлоново	
покритие	/РТFE/FEP/	на	намотката	

бр.	 10	 1,5	

2.8.					 Диагностични	водачи	Тип	1		0.035",	от	175см		до	180	см,		J		с	двойно	
тефлоново	покритие	/РТFE/FEP/	на	намотката	

бр.	 200	 40	
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2.9.					 Водач.	Модел	Прав	(6см	Подвижен	връх	/Straight	(6	cm	Flexible	Tip)	‐	
дължина	в	см	–	75,145,180,260;	диаметър	в	мм	–	0.889;	0.965;	Модел	
Прав	(ST	Къс	Връх	‐Straight	(ST	Short	Tip)	–дължина	в	см	–	145,	260;	
дължина	на	върха	в	см	–	1;	3.5;	диаметър	в	мм	‐0.889;	0.965;	Модел	3	
mm	J	(6	cmГъвкав	връх/	Flexible	Tip)	‐	дължина	в	см	–	145,180,260;	
диаметър	в	мм	–	0.889;	0.965;	Комбинира	голяма	твърдост,	сила	и	
стабилност	с	безопасността	на	мекиа	атравматичен	флопи	върх.	

бр.	 10	 12	

3	 ДИАГНОСТИЧНИ	КАТЕТРИ	 		 		 		

3.1.					 Специални	радиални	катери	със	специално	хидрофилно	покритие	
Brachial	type,	размери	4,	5,	6F	.	Двойно	оплететна	технология	мрежа	
от	неръждаема	стомана.	Допустимо	налягане	‐	4F(1.40mm)	‐	750	PSI	;	
5F(1.70	mm)	и	6F(2.00)	‐	1000	PSI	.	Съвместимост	с	водач	
0.037"(0.97mm).	Вътрешен	диаметър	‐	4F/1.40	mm	;	5F/1.70	mm;	
6F/2.00	mm.	Вътрешен	диаметър	‐	0.041"/1.03	mm;	0.047"/1.20	mm;	
0.051"/1.30mm	

бр.	 150	 50	

3.2.					 Диагностични	катетри	със	специално	хидрофилно	полритие,	
размери	4,	5,	6F.	Двойно	оплететна	технология	мрежа	от	неръждаема	
стомана.	Допустимо	налягане	‐	4F(1.40mm)	‐	750	PSI	;	5F(1.70	mm)	и	
6F(2.00)	‐	1000	PSI	.	Съвместимост	с	водач	0.037"(0.97mm).	Вътрешен	
диаметър	‐	4F/1.40	mm;	5F/1.70	mm;	6F/2.00	mm.	Вътрешен	
диаметър	‐	0.041"/1.03	mm;	0.047"/1.20	mm;	0.051"/1.30mm	

бр.	 50	 21	

4	 ВОДАЧИ	за	PCI	 		 		 		

4.1.					 	0,014"	Коронарен	дилатационен	водач	за		комплексна	анатомия,	
DUO‐CORE	технология	в	конструкцията‐силиконово	покритие	върху	
връзката	между	стоманеа	дръжка	и	нитинолов	дистален	край,	
дистален	shape‐	нитинолова	спирала	с	платинена	върхова	част,		25	
см	M‐coat		дистално	хидрофилно	покритие,	3	см	дистално	
рентгеноплътен	край,	дължина	на	водача	‐	180	см,	Floppy	‐	1.1g,	
Intermediate‐3.0g,	Hypercoat	‐	1.0g,Xtra	Floppy‐	0.6g	

бр.	 150	 200	

4.2.					 Водач	‐	PTCA,	0.014'',	от	180cm	до	190cm	и	300cm.	Дистална	
сърцевина	‐	неръждаема	стомана,	хидрофобно	покритие	с	дистален	
силиконов	участък,	наличие	на	биметален	безпреходен	
спираловиден	сегмент,	core‐to‐tip	дизайн	на	върха,	дължина	на	
дисталния		рентгенопозитивен	оплетен	сегмент	‐	30mm.	Връх	‐	0.5g.	

бр.	 10	 15	

4.3.					 Водач	‐	PTCA,	0.014'',	от	180cm	до	190cm	и	300cm.	Дистална	
сърцевина	‐	неръждаема	стомана,	хидрофобно	покритие	с	дистален	
силиконов	участък,	наличие	на	биметален	безпреходен	
спираловиден	сегмент,	core‐to‐tip	дизайн	на	върха.	Дължина	на	
дисталния	рентгенопозитивен	оплетен	сегмент	‐	30mm.	Връх	‐	0.7g.	

бр.	 10	 15	

4.4.					 Водач	‐	PTCA,	0.014'';	от	180cm	до190cm;	300	cm;	J	и	прав	връх			
дистална	сърцевина	‐	Durasteel	полимерно	покритие	по	цялата	
дължина,	хидрофилно	покритие	Hydrocoat,			наличие	на	
спираловиден	сегмент,	core‐to‐tip	дизайн	на	върха;	дължина	на	
дисталния	рентгенопозитивен	оплетен	сегмент	‐	30mm;			наличие	на	
допълнителен	2mm	маркер,			модифицирана	параболична	
технология	на	прехода	за	улеснен	достъп	и	подобрен	контрол	на	
въртене		‐	responsease	технология,		различни	степени	на	твърдост	на	
върха	

бр.	 10	 12	

4.5.					 Водач	‐	PTCA,	0.014'';	от	180	до190	cm	и	300	cm;	J	и	прав	връх	
дистална	сърцевина	‐	Durasteel	полимерно	покритие	по	цялата	
дължина	хидрофилно	покритие	Hydrocoat	наличие	на	спираловиден	
сегмент		core‐to‐tip	дизайн	на	върха	дължина	на	дисталния	
рентгенопозитивен	оплетен	сегмент	‐	30mm;	модифицирана	
параболична	технология	на	прехода	за	улеснен	достъп	и	подробен	
контрол	на	въртене		‐	responsease	технология	три	различни	степени	
на	опора	

бр.	 150	 200	

4.6.					 Водач	‐	PTCA,	0.014'';от	180cm	до	190cm	и	300cm;	J	и	прав	връх,	
дистална	сърцевина	‐	Elastinite,	хидрофилно	покритие					
интермедиерен	полимерен	сегмент		наличие	на	спираловиден	
сегмент,	shaping	ribbon	дизайн	на	върха;	материал	‐	durasteel,	
дължина	на	дисталния	рентгенопозитивен	оплетен	сегмент	‐	30mm	

бр.	 150	 200	

4.7.					 Хидрофилен	водач	за	хронични	оклузии,	подходящ	и	за	ретрограден	
достъп.	Дистална	сърцевина	от	неръждаема	стомана.	Цялостно	
полимерно	покритие	с	хидрофилно	покритие.	Наличие	на	биметален	
безпреходен	спираловиден	сегмент.	Core‐to‐tip	дизайн	на	върха.	
Дължина	на	дисталния	рентгенопозитивен	оплетен	сегмент	‐	30mm.	
Връх	‐	1.0g.	

бр.	 10	 12	
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4.8.					 PTCA	водач,	0.014'',	180cm;	прав	вариант;	за	хронични	оклузии;	
рентгенопозитивна	част	‐	11cm,	натоварване	на	върха	‐	3.0G,	
дължина	на	пружината	‐	11cm;	PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 4,5	

4.9.					 PTCA	водач,	0.014'',	180cm;	прав	вариант;	за	хронични	оклузии;	
рентгенопозитивна	част	‐	11cm,	натоварване	на	върха	‐	4,5G,	
дължина	на	пружината	‐	11cm;	PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 4,5	

4.10.				 PTCA	водач,	0.014'',	180cm;	прав	вариант;	за	хронични	оклузии;	
рентгенопозитивна	част	‐	11cm,	натоварване	на	върха	‐	6.0G,	
дължина	на	пружината	‐	11cm;	PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 4,5	

4.11.				 PTCA	водач,	0.014'',	180cm;	прав	вариант;	за	хронични	
калцифицирани	оклузии;	рентгенопозитивна	част	‐	11cm,	
натоварване	на	върха	‐	12.0	G,	дължина	на	пружината	‐	11cm;	PTFE		
покритие	на	шафта	

бр.	 5	 4,5	

4.12.				 PTCA	водач,	0.014''към	0.009'';	180cm;	прав	вариант;	конусовиден	
връх,	подходящ	за	проникване	в	силно	стеснени	лезии;	
рентгенопозитивна	част	‐	20cm,	натоварване	на	върха	‐	9.0G,	
дължина	на	пружината	‐	20cm;	PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 9	

4.13.				 PTCA	водач,	0.014''към	0.009'';	180cm;	прав	вариант;	конусовиден	
връх,	подходящ	за	проникване	в	силно	стеснени	лезии;	
рентгенопозитивна	част	‐	20cm,	натоварване	на	върха	‐	9.0G,	
дължина	на	пружината	‐	20cm;	SLIP	COAT	покритие	на	пружината;	
PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 9	

4.14.				 PTCA	водач,	0.014''към	0.010'';	190cm	и	300cm;	прав	вариант;	
конусовиден	връх,	подходящ	за	проникване	в	силно	стеснени	и	
фиброзни		лезии;	цялостна	конструкция	на	ядрото	;		
рентгенопозитивна	част	‐	15	cm,	натоварване	на	върха	‐	1,7	G,	
дължина	на	пружината	‐	15	cm;	SLIP	COAT	покритие	на	пружината;	
PTFE		покритие	на	шафта.	

бр.	 5	 9	

4.15.				 PTCA	водач,	0.014''към	0.011'';	190cm	и	300cm;	прав	вариант;	
конусовиден	връх,	подходящ	за	проникване	в	силно	стеснени	и	
фиброзни		лезии;	цялостна	конструкция	на	ядрото	;	
рентгенопозитивна	част	‐	15	cm,	натоварване	на	върха	‐	3.5	G,	
дължина	на	пружината	‐	15	cm;	SLIP	COAT	покритие	на	пружината;	
PTFE		покритие	на	шафта.	

бр.	 5	 9	

4.16.				 PTCA	водач,	0.014''към	0.012'';	190	и	300cm;	прав	вариант;	
конусовиден	връх,	подходящ	за	проникване	в	силно	стеснени	и	
фиброзни		лезии;	цялостна	конструкция	на	ядрото	
рентгенопозитивна	част	‐	15	cm,	натоварване	на	върха	‐	4.5	G,	
дължина	на	пружината	‐	15	cm;	SLIP	COAT	покритие	на	пружината;	
PTFE		покритие	на	шафта.	

бр.	 5	 9	

4.17.				 PTCA	водач,	0.014''към	0.009'';	190cm	и	300cm;	прав	вариант;	
конусовиден	връх,	подходящ	за	комплексни	лезии	и	суб‐тотални	
оклузии;	рентгенопозитивна	част	‐	16cm,	натоварване	на	върха	‐	
0.8G,	дължина	на	пружината	‐	16cm;	полимерен	хидрофилен	ръкав	‐	
16cm;	SLIP	COAT	покритие	на	пружината;	PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 4,5	

4.18.				 PTCA	водач,	0.014'';	180cm	и	300cm;	прав	или	J‐вариант;	
рентгенопозитивна	част	‐	3cm,	натоварване	на	върха	‐	0.8G,	дължина	
на	пружината	‐	12cm;	полимерен	хидрофилен	ръкав	‐	20cm;	SLIP	
COAT	покритие	на	пружината;	PTFE		покритие	на	шафта	

бр.	 5	 4,5	

5	 ВОДЕЩИ	КАТЕТРИ	 		 		 		

5.1.					 Въвеждащи	катери	с	вътрешен	диаметър:	5F	‐	0.058”,	6F	‐	0.071”,	7F	‐	
0.081”,	8F	‐	0.090”.	Флексибилна	първична	крива.	Вторична	крива	с	
увеличена	опора	и	задържане	на	кривата.	Vest‐Tech	за	повишена	
ретнгенова	видимост.	ACTIVE	гъвкавост	в	дисталния	сегмент.	Mid	
гама	гъвкавост	в	дисталния	сегмент.	

бр.	 300	 550	

6	 PTCA	БАЛОНИ	 		 		 		

6.1.					 Cutting	балон/СТО	балон/	с	водач	:0.014"	Катетър:Over	The	Wire	и	RX	
Scoring	element:	нитинолов,	три	спирали	Нисък	профил:	2,7F	
Материал	на	балона:	SCP,	semicompliant	Шафт:	5Fи	6F	водещ	катетър	
Работна	дължина:137см	Маркери	на	балона:	2	набити.	Диаметър	на	
балона:	от	1,5мм	до	3,5мм	Дължина	на	балона:	от	10	мм	до	20мм	

бр.	 3	 30	

6.2.					 OTW	Hypotube	технология	на	проксималния	край.	Дистална	част	от	
полиамид.	Диаметър	на	дисталната	част	2.6F.	Хидрофилно	покритие	
на	дисталната	част	М	Coat.	

бр.	 10	 40	
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6.3.					 Балон	катетър	за	PTCA.	Материал	COMAX;	четиристранно	сгънат;	
нисък	профил	на	върха	‐	0.016";	дължина	145см;	проксимален	шафт	
1.9F;	дистален	шафт	2.5F;HPTS	–	система,	улесняваща	добрата	
навигация;	съвместим	с	5F	водещ	катетър;	съвместим	с	водач	
0.014";покритие	улесняващо	приплъзването;	hard‐soft	връх;	в	
диаметри	1.25	мм	и	1.5мм,	подходящи	за	лечение	на	хронични	
тотални	оклузии;	размери:	диаметри	2.0мм,	2.25мм,	2.5мм,	2.75мм,	
3.0мм,	3.5мм,	4.0мм	с	дължина	10мм,	15мм,	25мм,	30мм	и	диаметри	
1.25мм,	1.5мм,	2.0мм,	2.25мм,	2.5мм,	2.75мм,	3.0мм,	3.5мм,	4.0мм	с	
дължина	20мм	

бр.	 40	 80	

6.4.					 Балон	катетър	за	коронарна	ангиопластика‐	неразтеглив.	Материал	
на	балона	HIP,	трикратно	нагънат.		Проксимален	шафт	1.9	F,	
дистален	шафт	2.7F.Външен	диаметър	на	върха	Sunflex	–	
0.018”.Преминаващ	профил	0.0295”,NР	12	атм,	RBP	‐	22atm.	Двойно	
покритие	‐	Sidematrix	за	преминаване	през	лезиите.	Размери‐	
Диаметър:	от	2,0	мм	до	5,00мм,	Дължина	от	8	до18мм.	

бр.	 30	 60	

6.5.					 Балон	катетър	за	коронарна	ангиопластика	при	Tотални	
оклузии.Материал	на	балона	–	Pebax.Външен	диаметър	на	върха	–	
0.016”.Nominal	Pressure	6	atm,	RBP	–	14	atm.Покритие:	Hydro‐x	/	
върха;	Invio	/	водач.Размери‐	Диаметър:	от	1,00	до	4,00мм,	Дължина	
от	5	до	30	мм.	

бр.	 30	 50	

6.6.					 Балон	катетър	за	ПТКА.	Проектиран	за	едновременна	употреба	на	
два	Monorail	катетъра	в	2мм	(6F)	водещ	катетър	или	два	OTW	
катетъра	в	2,67мм	(8F)	водещ	катетър.Профил	на	върха	0.017“	
(0.43мм);	червен	цвят	на	върха;	хидрофилно	покритие	Zglide;	за	
Monorail:	външен	диаметър	на	катетъра‐	проксимален	2,6	F,	
дистален	–	2,3	F;	за	OTW:	външен	диаметър	на	катетъра‐	
проксимален	3,2	F,	дистален	–	2,3	F;	Съвместим	с	водач	0,014“	
(0.36мм);	дължини	в	мм:	8,	12,	15,	20,	30;	диаметри	в	мм:	1,2;	1,5;	2.0;	
2,25;	2,5;	2,75;	3,0;	3,25;	3,5;	3,75;	4,0;		високо	RBP	‐	18	ATM	/1824	kPa	

бр.	 10	 21	

6.7.					 Балон	полу‐разтеглив	за	предилатация	Размери:	Диаметър	от	1,50	
mm	до	4,00	mm.	Дължина	от	10	mm	до	30mm.	2.0F	hypotube,	профил	
на	върха	0,019”.	Материал	на	балона	–PEBAX.	Входен	профил	на	
лезията	0,035“/0,89mm,	проксимален	профил	на	ствола	
2,0F/0,0265“/0,67mm	

бр	 50	 70	

6.8.					 Материал:	SCP(semi	cristalline	co‐polymer).	Shaft	design:	Hypotube	
EFT(Enhanced	Force	Transmission)	Tip	entry	profile:	0.017”.	Диаметър	
на	дисталния	шафт:	2.4F	(от	1.25	mm	до	1.5mm),	2.5F	(от	2.0mm	до	
3.5mm),	2.6F	(4.0mm).	Маркери:	Iridium,	набити.Покритие	при	
разгънато	състояние:	хидрофилни	и	хидрофобни	ленти.	Специална	
технология	на	нанасяне	на	покритието	само	върху	външната	
повърхност	на	пликите	на	балона.	Нагъване:	2	и	3	катно.	NP‐	7bar;	
RBP	‐	14bar.	Размери	диаметър	от	1.25mm	до	4.0mm;	дължина	от	
6mm	до	30mm	

бр.	 30	 110	

7	 PTCA	БАЛОНИ	‐	медикамент	излъчващи	 		 		 		

7.1.					 Медикамент	излъчващ	/	Паклитаксел/	балон	.Материал	на	балон:	
Polyamide	Blend.	Размер	на	частиците	на	лекарството	–	0.1	µm.	
Лекарство:	Паклитаксел.	Покритие:		3.0µg	/	mm2	.	Дължина	на	върха:	
3.5	mm.	Профил	на	върха:	0.016"	,	RBP	22atm	,	работна	дължина	на	
катетъра	140	сm,	проксимален	шафт	1.8F,	дистален	шафт	2.6F	
Диаметър:	2.00mm;	2.25mm;	2.5mm;	2.75mm;	3.00mm;	3.50mm;	4.0	
mm.	Дължина:	15mm;	20mm;	25mm;30	mm.	

бр.	 5	 40	

7.2.					 Паклитаксел	излъчващ	РCТА	балон	катетър.	Медикамент	/	
Покритие:	Паклитаксел	(3µg/mm2)	/	шеллак;	съвместим	с	водач	
0,014“,	RX	дизайн;	Диаметър	на	шафт:	Просимално	1.8	F,	Дистално	
2.5F;	Полезна	дължина:	140	мм;	Диаметър	на	лумен	на	водач:	25cm;	
Дължина	на	дистален	връх:	5mm;	Профил	на	върха:	0.016’’.		
Диаметър:	2.00mm;	2.25mm;	2.50mm;	2.75mm;	3.00mm;	3.50	
mm;4.00mm.	Дължина:	15mm;	20mm;	25	mm;	30mm	

бр.	 20	 160	

8	 СТЕНТОВЕ,	БАЛОНИ	И	ВОДАЧИ	‐	Периферни	процедури	 		 		 		

8.1.					 5F	Саморазгъващ	се	периферен	стент	Материал	‐	нитинол	Дължина	
на	катетъра	‐	120	cm	Маркери	–	танталови	‐	ренгеноконтрастни	
Дължини	на	стента	‐	40mm;	60mm;	80mm;	100mm;	120mm;	150mm;	
200mm	Диаметър	на	стента	‐5mm;	6mm;	7mm	

бр.	 20	 190	

8.2.					 Периферен	съдов	саморазгъващ	се	стент;	Материал:	Нитинол;	6	бр.	
маркери	–	тантал;	Delivery	System:6F;	0,035”;	работна	дължина	80cm	
и	130сm;	Диаметър:	5mm;	6mm;	7mm;	8mm;	9mm,10	mm	Дължина:	
30mm;	40mm;	60mm;	80mm;	100	mm	

бр.	 20	 190	
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8.3.					 Саморазгъващ	се	периферен	стент	с	отворен	тип	клетки	за	по‐
голяма	флексибилност	‐	кобалт	хром,	иридиеви	маркери	на	
вътрешния	катетър,	3	танталови	маркери	на	върха	на	стента,	
съвместим	с		5F	катетър	и	водачи	0,018"	и	0,021",	дължина	на	
катетъра	‐	80	и	120	cm;	р‐ри	стент:		диаметър	‐	5mm;		6mm;	7mm;	8	
mm;	9mm;	и	10	mm	дължина	‐	30mm;	40mm;	50mm;	60mm;	80mm;	
120mm;	150mm;	180mm	и	200	mm;	

бр.	 20	 190	

8.4.					 Периферен	Медикамент‐излъчващ	балон	/	Паклитаксел/	Материал	
на	балон:	Polyamide	Blend.	Лекарство:	Паклитаксел.	Покритие:		3.0µg	
/	mm2	.	Дължина	на	върха:	3.5	mm.	Профил	на	върха:	0.017";	Over	The	
Wire,	RX		Диаметър:	2.00mm;	2.25mm;	3.0	mm;	3.50	mm;	4.0	mm;	
5.00mm;	6.00mm;	7.00mm;	8,00mm;	9,00mm;	10,00	mm	Дължина:	
20mm;	40mm;	60mm;	80mm;	100mm;	120mm;	150mm;	200	mm.	

бр.	 20	 180	

8.5.					 PTCA	балон‐катетър	за	лечение	на	широк	спектър	от	комплексни	
лезии	като	бифуркации	и	тежки	стенози.	Скосен	връх	и	възможност	
за	предаване	на	въртящ	момент	по	цялата	дължина	на	върха.	
Диаметър:	1.5mm;	2.0mm;	2.5mm;	3.0	mm.	Дължина:	4.0mm;	8.0mm;	
12.0	mm	

бр.	 10	 15	

8.6.					 РТА	водач	за	периферни	процедури	с	различна	транзакция	–	дълъг	и	
къс	конус.	Хидрофилно	койл	покритие,	маркери	от	платина	на	5	сm.,	
shaping	ribbon.	195	и	300	сm.	

бр.	 20	 15	

9	 СТЕНТОВЕ	‐Коронарен	стент	Графт	 		 		 		

9.1.					 Премонтиран	коронарен	стент	графт,	тип	сандвич	‐	неръждаема	
стомана	и	PTFE,	дебелина	на	стента	0.3	мм.,	профил	на	върха	0.024";	
оптимално	налягане	15	bar/ATM;	RBP‐16	bar/ATM,	Hydrex	покритие,	
диаметър	‐	2.8;	3.0;	3.5;	4.0;	4.8мм;	дължина	‐	16,	19,	26мм.	

бр.	 2	 40	

10	 СТЕНТОВЕ	‐	Кобалт‐хромови	/CoCr/	 		 		 		

10.1.				 Коронарен	стент	с	материал	кобалт‐хром;	Дизайн:двоен	
хеликоидален;	Съотношение	метал:	свободно	пространство	от	16%	
до13%	и	от	12	до	11%;	Дебелина	на	стратовете:	0,0024";	Преминаващ	
профил:0,037";Дължина	на	шафта:140см;	Маркери:	platinum	iridium,	
набити;	Покритие	PROBIO/	силиконов	карбид/;	Диаметри:от	2.0mm	
до	5.0mm;	Дължини:	8mm;10mm;13mm;15mm;	18mm;	20mm;	22mm;	
26mm;	30mm;	35mm;	40mm.	

бр.	 40	 160	

10.2.				 Балонно	разтварящ	се	кобалт–хромов	коронарен	стент	със	система	
за	имплантиране;	геометрия	на	стента	–	свръх‐флексибилна;	
структура	–	полуотворена	мултицелуларна;		ехнология	–	лазерно	
изрязана	фенестрирана	тръба,	електрически	полиран;	дебелина	на	
страта:	65	µm;	материал:	Co‐Cr	сплав	ISO5832‐7;	максимален	
диаметър	на	кримпирания	стент:	0.89	–	1.03	mm;	хемосъвместимост	
–	висока;	цитотоксичност	–	няма;	дължини	8mm;	10mm;	
12mm;14mm;	16mm;	18mm;	19mm;	24mm;	28mm;	34mm;	38	mm;	
диаметри:	2.00mm;	2.25mm;	2.50mm;	2.75mm;	3.00mm;	3.25mm;	
3.50mm;	4.00	mm	

бр.	 10	 40	

10.3.				 Бифуркационна	стент‐система.	Материал:	Кобалт‐хром;	Маркери:	
Платина/Иридий;	Дебелина	на	стратове:	0.0033";	Дължина:	19	/	18	
mm.	Диаметър	(SideBranch	–	Main	Branch):	2.5	‐	2.5mm;	2.5	‐	3,0mm;	
2.5‐3.5mm;	3.0‐3.5mm;	3.5‐	4.0	mm;	Катетър:	5F;	Nominal	Pressure:	от	8	
до10	atm;	RBP:	14	atm.Основен	клон:	8	mm;	Преход:	4,5	mm;	
Страничен	клон:	6,5	mm;	

бр.	 5	 50	

10.4.				 Коронарен	стент	от	кобалт‐хромова	сплав;		Дизайн	на	катетър	‐	RX,	
Проксимален	шафт	с	Hypotube	дизайн	и	хидрофилно	покритие;	
Профил	на	преминаване	на	лезия:	0.016”,	Диаметър	на	шафт:	
Проксимално	2.1F,	Дистално	2.4/2.6F;	Хидрофилно	покритие	W‐II;		S‐
образни	и	прави	конектори	с	квадратична	връзка	на	стратове		с	
дебелина	0.0039“	и	модел	с	6	или	9	корони.	Възможност	за	отваряне	
на	клетка	на	стратове:	1.577mm;	Радиална	сила:	>	0.67	bar	/	500	mm	
Hg.	Дължина:	9mm;	14mm;	19mm;	24mm;	29	mm;	33	mm;	36mm.	
Диаметър:	2.25mm;	2.50mm;	2.75mm;	3.00mm;	3.50mm;	4.00mm	

бр	 40	 160	

10.5.				 Кобалт‐Хромов	коронарен	стент	Двойна	хеликоидална	структура.	
Позволява	достъп	до	страничен	клон	до	4,5	мм.	Дебелина	на	
стратовете	0.032”.Профил	на	преминаване	0.038”.	Recoil	<5%,	
Проксимален	шафт	–	hypotube,	NBP	–	9atm.,	RBP	–	16	atm.	Размери‐	
Диаметър:	от	2,5mm	до	4,00mm,	Дължина:	от	9mm	до	33	mm.	

бр.	 20	 80	
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10.6.				 Премонтиран	стент	за	коронарна	ангиопластика	/	материал	:	
кобалт‐хромиева	сплав	L	605	/	.	Мултиклетъчен	строеж:	4	клетки	/	
за	стентове	с	диаметър	2,5мм,2,5мм	и	2,75мм	/;	5	клетки	/	за	
стентове	с	диаметър	3,0мм	и	3,5мм	/;	6	клетки	/	за	стентове	с	
диаметър	4,0мм	и	4,5мм	/.	Полуотворен	спецефичен	клетъчен	
дизайн	/	комбинация	от	участъци	с	отворен	и	затворен	клетъчен	
строеж	/.	Вертикално	скъсяване	при	раздуване	/	рекойл	/	‐	под	5%.,	
хоризонтално	скъсяване	при	раздуване	‐	под	2%.	Дебелина	на	
стратовете:	70	µм	/	.0028”/	‐	за	всички	диаметри.	Профил	на	
преминаване	‐	0.037"	/	за	стент	с	диаметър	3.0	мм	/.	Носеща	система	
балон	‐	катетър:	работна	дължина	на	катетъра	‐	150	см;	
проксимален	участък	‐	123см,	профил	2,4F,	hypotube	от	неръждаема	
стомана;	дистален	участък	‐	27см,	профил	2,7F,	от	полиамид,	с	
хидрофилно	покритие;	и	връх	с	профил	0,017".	Балон	‐	от	гриламид,	
сгънат	на	три,	с	два	рентгенопозитивни	маркера.	Размери	‐	
диаметър	‐	2.0мм	/	с	дължина	‐	9мм,12мм,15мм,18мм,20мм,22мм	/	;	
2.5мм	,	2.75мм,3.0мм,3.5мм,4.0мм		/	с	дължина	‐	
9мм,12мм,15мм,18мм,20мм,22мм,25мм,28мм	и	32мм	/		и	4.5мм	/	с	
дължина	‐	9мм,12мм,15мм,18мм,20мм,22мм	/.	

бр.	 20	 80	

10.7.				 Непокрит	метален	стент	изработен	от	сплав	платина‐	хром	със	с‐ма	
за	доставка;	Тип	на	стента:	разтварящ	се	от	балон	стент;	Налични	
дължини	на	стента	(мм):	8,	12,	16,	20,	24,	28,	32;	Налични	диаметри	
на	стента	(мм):	2.25,	2.50,	2.75,	3.00,	3.50,	4.00,	4.50;	Работна	дължина	
на	системата	за	доставка	–	144см;	Предназначен	за	водач	:	по‐малко	
или	равно	на	0.014	инча	(0.36	мм);	Балон	с	два	непропускащи	
излъчване	маркера	с	номинална	дължина	с	0.4	мм	по‐голяма	от	
стента	във	всеки	от	краищата;		Номинално	налягане	на	издуване:	11	
атмосфери	–	1117	кРа;	Номинално	налягане	на	спукване:	18	
атмосфери	–	1827	кРа;	Вътрешен	диаметър	на	водещия	катетър:	по‐
голямо	или	равно	на	0.056	инча	(1.42	мм)	за	размери		от	2.25	до	4.00	
мм;	по‐голямо	или	равно	на0.066	инча	(1.68	мм)	за	размер	4.50	мм;	
Външен	диаметър	на	шафта	на	катетъра:	2.1F	(по‐малко	или	равно	
на	0.70	мм)	от	проксималната	страна	и	2.7F	(по‐малко	или	равно	на	
0.95	мм)	от	дисталната	

бр.	 40	 160	

10.8.				 Премонтиран	коронарен	стент,	съвместим	с	0.014''	водач;	размери	
2.00‐	4.00,	кобалт‐хром,	мулти‐линк	несиметричен	дизайн;	тип	
затворени	клетки,	дебелина	на	стратовете	‐	0.0032'';	ширина	<	
0.0040'';		съдържание	на	Ni	<	10.5%	;	рекойл		4.8%,	скъсяване	0.12%,	
профил	0.039''	‐	0.040'',	М:А	съотношение	10.73%	;		‐	излизане	на	
балона	извън	стратовете	‐0.68	mm,	RBP	‐	16	bar/ATM	

бр.	 10	 40	

10.9.				 "Multi	link"дизайн	на	свързващите	връзки.Материал‐сплав		
кобалт/хром.Дебелина	на	стратовете‐0,0032".Свързваща	връзка	с	3	
извивки.Скъсяване	при	раздуване‐0%.Профил	на	преминаване‐
0,037".Симетричен	проксимален	край	на		ринговете.Високи	не‐
линеарни	линкове	и	дълги	клетки	за	отлична	флексибилност.Тип	
отворени	клетки	

бр.	 10	 40	

11	 СТЕНТОВЕ	‐	Медикамент	излъчващи	 		 		 		

11.1.				 Медикамент	излъчващ	стент	1	материал	:	кобалт	‐	хром	
/.Структурен	дизайн	‐	мултиклетъчен	строеж	с	вградени	в	
стратовете	резервоари	за	освобождаване	на	медикамента	‐	
амфилимус	модел	/	сиролимус	+	органична	киселина	/	и	свободна	от	
полимер	повърхност.Дебелина	на	стратовете	‐	80	pm.	Carbofilm	‐	
технология	на	покритие	на	стента.2	ентгенопозитивни	маркера	за	
прецизно	озициониране.Диаметър	на	стента	‐	2.5мм,	
2.75мм,3.0мм,3.5мм,4.0мм,4.5мм;	дължина	‐12мм,16мм,20мм,25мм,31	
мм.Полезна	дължина	на	системата‐142	см.	

бр.	 60	 460	

11.2.				 Медикамент	излъчващ	стент.		Медикамент:	Sirolimus	Материал:	
кобалт‐хром,	L‐605	Дизайн:	двоен	хелиокоидален	Пасивно	покритие:	
PROBIO	/силиконов	карбид/	Активно	покритие:		BIOlute‐	
биорезурбируем	полимер	Дебелина	на	стратовете:0,0024”	Доза:	50‐
250µg	в	зависимост	от	размера	Дължина	на	шафта:140cm	
Маркери:platinum	iridium,	набити	Диаметри:	2.25mm;	2.5mm;	
2.75mm;	3.0mm;	3.5mm;	4.0mm.	Дължини:	9mm;	13mm;	15mm;	18mm;	
22mm;	26mm;	30mm	

бр.	 50	 300	
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11.3.				 Премонтиран	медикамент	‐	излъчващ	стент;	съвместим	с	0.014''	
водач;	размери	2.0mm;	2,25mm;	2,5mm;	2,75mm;	3,0mm;	3,25	mm;	
3,5mm;	4.00mm.	дължина	8mm;	12mm;		15mm;		18mm;		23mm;		28mm;	
33mm;	38mm;	48mm	материал:	кобалт‐хром,		мулти‐линк	
несиметричен	дизайн;	медикамент	Everolimus	‐	цитостатик;	
дебелина	на	стратовете	‐	0.0032';	преминаващ	профил	‐	0.041";	
Свързваща	връзка	с	3	не‐линеарни	извивки	за	оптимално	
изграждане	на	структурата	и	освобождаване	на	
медикамента;Симетричен	проксимален	край	на	ринговете;	покритие	
‐	биосъвместим	флуорополимер	за	контролирано	освобождаване	на	
медикамента;	дебелина	7.8	микрометра;	CE	сертификат	за	
едномесечна	DAPT	(двойна	антиагрегатна	терапия);	скъсяване	при	
раздуване	0%;		М:А	съотношение	10.73%		‐	излизане	на	балона	извън	
стратовете	‐0.76	mm;	RBP	‐	oт16	до18	bar/ATM;	материал	на	балона		‐	
многопластов	XCELON‐S	(Pebax);профил	на	върха	‐	0,016"	

бр.	 10	 70	

11.4.				 Медикамент‐излъчващ	коронарен	стент.	Медикамент:	Биолимус	А9	с	
дозировка	15.6	µg	/mm,	и	биоразградим	полимер:	Полилактид	(PLA)	
Водач:	0,014“,	Дизайн:	квадратична	връзка	с	"S"	образни	конектори	с	
дебелина	0.0047“/0.12mm	и	модел	с	6	или	9	корони;	Ro	маркери	90	и	
100	см	от	върха,	Профил	на	преминаване	на	лезия:	0,016“,	Диаметър	
на	шафт:	Проксимално	2.1F,	Дистално	2.4/2,6F;	Хидрофилно	
покритие	W‐II;	Полезна	дължина:	142	см;		Възможност	за	отваряне	
на	клетка	на	стратове:	1.56mm;	Радиална	сила:	>	0.67	bar/500	mmHg.	
Дължина:	8/11/14/18/24/28/33/36mm;	Диаметър:	
2.25/2.50/2.75/3.00/3.5	и	4.00mm.	

бр.	 60	 460	

11.5.				 Коронарен	стент	от	кобалт‐хром		L‐	605	с	покритие	от	
сиролимус/пробукол‐	отворена	клетка,		технология	на	покритието	
50%	сиролимус	и	50	%	пробукол,	без	полимер,	дебелина	на	
покритието	4	µm	,	концентрация	на	медикамента	1,2	µm	/кв.мм,	
рекойл	4,3%,	проксимален	шафт	с	тефлоново	покритие	1,9	F		
дистален	шафт	полиамид	2,5	F,	профил	на	входа	на	лезията	0.016";	
профил	на	преминаване:	2.00	мм	–	0.032",	2.25	мм	–	0.033",	2.5	мм–	
0.033",	2,75	мм‐	0.034",	3,00	мм	‐	0.034",	3,50	мм	‐	0.035",	4,00	мм	‐	
0.035",	номинално	налягане	10	атм,	дебелина	на	страт	при	диаметри	
2,0мм;	2,25мм	и	2,5	мм	‐50	µm,	при	диаметри	2,75мм;	3,0мм;	3,5мм;	и	
4,0мм	–	60	µm,	размери:	диаметри	2,00мм;	2,25мм;	2,50мм;	2,75мм;	
3,00мм;	3,50мм;	4,00	мм	с	дължини:	8мм;	9	мм;	13мм;14	мм,	16	мм;	19	
мм;	24	мм;	27	мм;	32	мм	

бр.	 60	 460	

11.6.				 Био‐Инженерен	стент	с	двойна	терапия,	покритие	‐	аблуминално	
сирулимус	с	антипролиферативен	ефект	и	луминално	Антитела	
CD34/	Разграждане	на	полимера	/	Lactide	glycolide	block	copolymer/	
до	3	месеца		Размери‐	Диаметър:от	2,5	до	4,00мм.	Дължина:	от	9мм	
до	33мм.	

бр.	 60	 460	

11.7.				 Балонно	разтварящ	се	коронарен	стент	от	карбонизирана	
неръждаема	стомана	с	био‐резорбируемо	рапамицин	(сиролимус)	
излъчващо	полимерно	покритие	със	система	за	имплантиране;	
биоактивен;	без	отделяне	на	тежки	метални	йони;	дебелина	на	
страта	–	110	µm;	дебелина	на	покритието	–	5	µm;	използван	полимер	
–	PLGA;	медикаментозно	натоварване	‐	2.0	µg	/	mm2;	резорбция	на	
покритието	–	6	седмици	+/‐	30%	ин	виво;	дължини	10,	14,	18,	24,	28,	
34,	38	mm;	диаметри:	2.00mm;	2.25mm;	2.50mm;	2.75mm;	3.00mm;	
3.25mm;	3.50mm;	4.00	mm	

бр.	 10	 70	
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11.8.				 Коронарна	стент	система,	освобождаваща	еверолимус	Стент:	
изработен	от	сплав	платина	–	хром,	включен	в	система	за	подаване	
Monorail;	Стентът	се	предлага	в	4	стент	модела,	всеки	предназначен	
за	специфични	диаметри,	както	следва:	Small	Vessel	(SV):	2,25	мм;	
Small	Workhorse	(SWH):	2,50	и	2,75	мм;	Workhorse	(WH):	3,00	и	3,50	
мм;	Large	Vessel	(LV):	4,00	мм;	За	SWH	–	два	допълнителни	конектора	
в	проксималния	сегмент	(общо	4	конектора);	за	LV	‐3	допълнителни	
конектора	(общо	пет	конектора).	Налични	дължини	на	стента	в	мм:	
8,12,16,20,24,28,32,38;	Налични	диаметри	на	стента	в	мм:	
2.25,2.50,2.75,3.00,3.50,4.00;	Лекарствен	продукт:	Съответстващо	
покритие	на	полимерен	носител	със	100	µg/cm2	еверолимус	
приложен	на	стента;	Работна	дължина	на	системата	за	доставка:	
140см;	Y‐образни	портове	на	системата	за	доставка:	Порт	за	
единичен	достъп	към	лумена	за	раздуване.	Изходният	порт	на	
водача	е	разположен	приблизително	на	25,8	cм	от	върха.	
Предназначен	за	водач	<0,014	инча	(0,36	мм);	Среден	ракурс	на	
стента	при	номинален	диаметър:	от	2,25	до4,00	мм:	от	0,02	до	1,17	
мм;	Балон:	нов	двупластов,	изработен	по	иновативна	технология,	в	
съчетание	със	съществуващия	би	аксиален	вътрешен	шафт,	със	
скъсен	връх,	осигурява	подобрено	подавне	и	намалено	увеличение	
размерите	на	балона;	два	рентгеноконтрастни	маркера,	номинално	
0,4	мм	по‐дълги	от	стента	при	всеки	край;	Номинално	налягане	на	
раздуване:	12	atm	‐1213	kPa	;	Номинално	налягане	на	разрушаване:	
18	atm	‐1827	kPa;		Вътрешен	диаметър	на	водещия	катетър:	>0,056	
инча	(1,42	мм);	Външен	диаметър	на		катетъра:	2,3F	(<0,80	мм)	
проксимално	и	2,7F	(<0,95	мм)	дистално;	Дебелина	на	страта	на	
стента	(включително	покритието):	2,25‐3,50	мм:	0,093	мм	;	4,00	мм:	
0,098	мм;	Покритие:	включва	два	слоя,	вътрешният	слой	се	състои	от	
полимер	‐	PBMA	‐	поли	(n‐бутил	метакрилат),	който	е	
първоизточникът	за	подобряване	на	адхезията	на	външния	слой;	
външният	слой	е	полимерен	матрикс,	който	се	състои	от	
полукристален	кополимер,	PVDF	‐	HFP	поли	(винилиден	флуородид‐
ко‐хексафлуоропропилен),	смесен	с	еверолимус;	

бр.	 40	 300	

12	 КОНСУМАТИВИ	ЗА	РОТАБЛАТОР	 		 		 		

12.1.				 Адвансер	за	Ротаблатор	 бр.	 3	 30	

12.2.				 Катетър	за	Ротаблатор,	дължина	135см,	размери	на	борчето	в	мм:	
1,25;	1,50;	1,75;	2,00;	2,15;	2,25;	2,38;	2,50;	

бр.	 12	 80	

12.3.				 Водач	за	Ротаблатор	тип	флопи,	дължина	325см,	диаметър‐	
0,014"(0,36мм)	

бр.	 5	 9	

13	 Консуматив	за	контрапулсатор	 		 		 		

13.1.				 Балон	за	контрапулсация	съвместим	с	интрааортна	помпа	Datascope.	
Размери	Fr	7.5.	Обем	на	балона	от	25cc	до	50cc.	Дължина	от	174mm	
до	269mm.	Диаметър	от	14.7mm	до	16.3mm.	

бр.	 3	 40	

14	 ДРУГИ	 		 		 		

14.1.				 Конектор	с	механизъм	чрез	натиск	 бр.	 10	 1,5	

14.2.				 Конектор	с	механизъм	чрез	щракване	 бр.	 10	 1,5	

14.3.				 Инфлатор	манометър	за	раздуване	на	балони	до	30	атмосфери.	 бр.	 100	 30	

14.4.				 Y‐конектор	единичен	9.5F	 бр.	 200	 21	

14.5.				 Покривка	за	маса	150x240	см,	с	абсорбираща	част	75x140	см;	
Целулозна	кърпа	19x25	см;	Абсорбирационна	подложка	56x80	см;	
Адхезивна	кърпа	50x50	см;	Ангиографски	чаршаф	240x330	см	с	
отвори/4бр./	5x7см	и	7x9	см,	позволяващи	феморален	и	радиален	
достъп	

бр.	 1	300	 300	

14.6.				 Трипътно	кранче	с	удължител	с	налягане	до	4bar.;въртене	на	360	
градуса;радиално	и	аксиално	подвижно	фиксиране;прозрачен	
корпус;	дължина	25см.	

бр.	 1	000	 12	

14.7.				 Трипътно	кранче	с	налягане	до	4bar.;въртене	на	360	
градуса;радиално	и	аксиално	подвижно	фиксиране;прозрачен	
корпус.	

бр.	 100	 0,2	

14.8.				 Пункционна	игла	за	PTCA	18G,	7см.	 бр.	 30	 0,2	

14.9.				 Интравенозна	система	за	различни	контейнери	180	cm,	с	
пластмасова	игла	с	въздуховзимащ	канал	с	бактериален	филтър	и	
капаче,	хидрофобен	филтър	предпазващ	от	протичане	и	
контаминация	позволяващ	автоматично	обезвъздушаване;	винтова	
връзка	към	пациента;	устойчива	на	налягане	2	bar;	не	съдържаща	
DEHP	

бр.	 100	 0,2	
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14.10.			 КАНЮЛИ	ЗА	ИНФУЗИЯ	БЕЗ	ИНКОРПОРИРАН	ПОРТ	СЪС	
САМОАКТИВИРАЩ	СЕ	ПРЕДПАЗЕН,	МЕТАЛЕН	МЕХАНИЗЪМ.	
Тънкостенен	катетър	от	полиуретан	(PUR)	с	полирана	повърхност	и	
атравматичен	профил;Четири	вградени	рентгенопозитивни	ленти	
по	цялата	дължина	на	катетъра.	20G,	/1,1	x	32	mm/,	60		ml/min	

бр.	 1	400	 12	

14.11.			 Спирателно	кранче	с	ротатор		Male‐Female	Rotating	Adapter	/мъжко‐
женско/	Ротационен	адаптер	

бр.	 200	 9	

14.12.			 Трикомпонентна	перфузорна	спринцовка	(съвместима	с	перфузор	
Браун),	Тип	Луер‐лок,	без	игла.	Материал	–	полипропилен,	
специално	обработени	плъзгащи	повърхности,	розрачен	цилиндър;	
неизтриваща	се	градуировка	нанесена	под	45	градуса	спрямо	
положението	на	спринцовката	в	помпата.	Обем	50ml.	

бр.	 20	 0,2	

14.13.			 Спринцовка	20	мл.	Трисъставна,	тип	луер	лок	 бр.	 1	000	 1,5	

14.14.			 Трансдюсер	комплект	камера	за	измерване	на	кръвно	налягане	за	
еднократна	употреба.150	см,3cc/час,	прозрачен,	валидиран	чрез	
Габарит	тест	за	прецизност,	стерилен,непирогенен,	без	латекс.	
Съвместим	с	хемодинамична	станция	"Notocord",	използваща	
интерфейсен	кабел	тип	BP	с	четири	пина	

бр.	 50	 9	

14.15.			 Перфузионен	катетър	за	първична	ангиопластика	с	Dotter	ефект	
позволяващ	реканализация	на	артерията	без	фрегментация	на	
тромба	с	профил	от	0.017‐1.45мм.Диаметър	на	проксималния	шафт	
2.3F.Диаметър	на	дисталния	шафт	4.35F.Дължина	138‐140см	

бр.	 5	 21	

14.16.			 Тромб‐аспирационен	катетър,	скосен	връх,	термично	обработен	
връх;	Наличие	на	метална	оплетка	в	стената	за	добър	контрол	при	
въртене.Два	диаметъра	на	катетъра,	съвместими	с	6	и	7F	въвеждащи	
катетри,	със	съответно	дължини	140	и	145	см	

бр.	 10	 40	

14.17.			 Катетър	с	технология	Rapid	Exchange	(RX)		за	тромб	екстракция	с	
пресичащи	и	измервателни	лезии.	Проксимален	и	дистален	шафт	с	
PTFE	продължителен	вътрешен	слой.	Обща	използваема	дължина	=	
140	cm.	Пресичащ	профил	=	0.020”.	Съвместимост:	6F	Въвеждащ	
катетър;	0.014”	Guidewire.	Размер	на	дистален	шафт:	5.1F	максимум	
и	16.5cm	дължина.	Размер	на	проксимален	шафт:	4.2F	и	123.5cm	
дължина.	Капацитет	на	извличане:	1.595	cc/s	(25	градуса	C	вода).	
Кинкинг	радиус		=	10.7mm.	

бр.	 10	 110	

14.18.			 КАТЕТЪР	биполярен	пейсиращ	с	дезиле.	Електод	за	временна	кардио	
стимулация	биполярен.	Дължина	на	електрода	110см.	Материал	
стоманен	покрит	с	ренгено	позитивен	полимер.	С	размер	5F	

бр.	 5	 4,5	

14.19.			 КАТЕТЪР	биполярен	пейсиращ	с	дезиле.	Електод	за	временна	кардио	
стимулация	биполярен.	Дължина	на	електрода	110см.	Материал	
стоманен	покрит	с	ренгено	позитивен	полимер.	С	размер	6F	

бр.	 10	 12	

	

3.	Изисквания	към	предлаганите	стоки	

	 3.1.	Изисквания	за	качество	–	доставените	стоки	следва	да	отговарят	на	изискванията	на	

Закона	 за	 медицинските	 изделия;	 задължително	 да	 бъдат	 придружени	 от	 сертификати	 за	

качество	 и	 явно	 означен	 срок	 на	 годност	 на	 продуктите,	 които	 към	 момента	 на	 доставката	

следва	да	имат	остатъчен	срок	на	годност	не	по‐малък	от	70%.	

3.2.Цените	на	 	 предлаганите	от	 участника	медицинските	изделия,	 които	 са	 включени	в	

Списък	с	медицински	изделия	по	групи,	които	НЗОК	заплаща	в	условията	на	болничната	

медицинска	помощ,	и	стойността,	до	която	НЗОК	заплаща	за	всяка	група,	съставен	по	реда	

Наредба	№	10	от	24.03.2009г.	за	условията	и	реда	за	заплащане	на	лекарствени	продукти	

по	чл.	262,	ал.6,	т.1	от	ЗЛПХМ,	на	медицински	изделия	и	на	диетични	храни	за	специални	

медицински	цели,	както	и	на	лекарствени	продукти	за	здравни	дейности	по	чл.	82,	ал.	2,	т.	

3	 от	 Закона	 за	 здравето(обн.	 ДВ,	 бр.24	 от	 31.03.2009г,	 посл.изм.	 и	 доп.	 бр.	 48	 от	 10	 юни	

2014г.	 ‐	 в	 сила	 от	 01.04.2015	 г.	 .,	 следва	 да	 не	 надвишават	 посочените	 в	 него.	 Списъкът	 е	

наличен	на	следния	адрес:	http://www.nhif.bg/web/guest/243	.	

3.3.	 В	 случай,	 че	 	 през	 времето	 на	 действие	 на	 договора	 цената	 на	 договорените	

медицински	 изделия,	 включени	 в	 Списък	 с	 медицински	 изделия,	 които	 НЗОК	 заплаща	 в	
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условията	на	болничната	медицинска	помощ	стане	по‐ниска	от	договорената,	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	

се	 задължава	 да	 коригира	 цените	 във	фактурите	 по	 предвидения	 в	 Закона	 за	 счетоводството	

ред,	като	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	ще	заплаща	медицинските	изделия	на	по‐ниската	цена,	от	датата	на	

влизане	в	сила	на	конкретното	решение.	

	

4.	 	Условия	 на	 плащане	 –	 отсрочено,	 в	 срок	 не	 по‐кратък	 от	 60	 календарни	 дни,	 след	

представяне	на	следните	документи	:	

 Доставна	 фактура,	 съставена	 съгласно	 изискванията	 на	 ЗДДС	 и	 ППЗДДС	 –	

оригинал	и		1	/един/	брой	заверено	копие;	

 Приемателно‐предавателен	протокол	със	съдържащи	се	задължително	следните	

реквизити	в	него:	каталожен	номер,	партиден	номер	и	срок	на	годност	

	

5.	Срок	за	изпълнение	на	поръчката:	

Срокът	 за	 изпълнение	 на	 настоящата	 обществена	 поръчка	 е	 12(дванадесет)	 месеца	

считано	от	датата	на	подписване	на	договора.	

	

6.	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.	.	

Място	на	изпълнение	на	поръчката:	Болнична	аптека	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД.	

	 	

7.	Разходи	за	поръчката	

Разходите	 за	 изработването	 на	 офертите	 и	 за	 заплащане	 на	 цена	 за	 закупуване	 на	

документацията	/	в	случаите	в	които	участника	изрично	желае	да	закупи	документацията/	са	за	

сметка	на	участниците	в	процедурата.	Спрямо	възложителя	участниците	не	могат	да	предявяват	

каквито	и	да	било	претенции	за	разходи,	направени	от	самите	тях	по	подготовката	и	подаването	

на	 офертите	 им,	 независимо	 от	 резултата	 или	 самото	 провеждане	 на	 процедурата,	 освен	 в	

случаите,	посочени	в	чл.	39,	ал.	5	от	ЗОП.	

Разходите	по	дейността	на	комисията	за	избор	на	изпълнител	на	обществената	поръчка	

са	за	сметка	на	възложителя.	

	

8.	 Начин	 на	 изготвяне	 и	 подаване	 на	 приемно‐предавателните	 протоколи	 и	

фактури	

		 Участниците	избрани	за	изпълнители	при	възможност	от	тяхна	страна	могат	да	осигурят	

електронен	обмен	на	данни	с	Възложителя	по	извършените	доставки	(фактури)	в	TSV	формат.	

TSV	 (Tab	 Separated	 Values)	 –	 стандартен	 текстов	формат	 за	 обмен	 на	 данни.	 Във	файла	

следва	да	фигурират	като	минимум	следните	полета:		

 Уникален	код	на	материала	(ID);	

 Наименование	на	материала;	

 Количество	по	фактура;	



 42

 Мерна	единица;	

 Единична	цена	за	мерна	единица	без	ДДС	по	фактура;	

 Партиден	номер;	

 Срок	на	годност.		

Файлът	 за	 електронен	 обмен	 на	 данни	 ще	 	 бъде	 изпращан	 в	 деня	 на	 фактуриране	 на		

следният	електронен	адрес:	apteka.mbal.gabrovo@gmail.com		

	

ГЛАВА		ІІІ	

	

Критерият	за	оценка	на	офертите	е	най‐ниска	цена	,	съгласно	чл.	37,	ал.	1,	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	номенклатулна	единица.		

Комисията	класира	участниците	в	низходящ	ред,	като	на	първо	място	се	класира	участника,	

чиято		ценова	оферта	е	най‐ниска.	

При	еднаква	ценова	оферта	на	две	или	повече	оферти	се	прилага	чл.	71,	ал.	4	и	ал.	5	от	

ЗОП.	

В	 случай,	че	участник	/участниците	в	процедурата	не	се	явят	за	изтеглянето	на	жребий	в	
определения	час,	тегленето	се	извършва	в	посочения	час	от	член	на	комисията,	в	присъствието	
на		членовете	на	комисията,	което	се	описва	в	протокола,	изготвен	от	комисията	за	разглеждане,	
оценка	и	класиране	на	офертите	

	

	

	

ГЛАВА		ІV	

ОБРАЗЦИ	НА	ДОКУМЕНТИ	ЗА	УЧАСТИЕ	В	ПРОЦЕДУРАТА	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

ОБРАЗЕЦ	№1	

	

До:	Изпълнителния	директор	
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на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова“	АД	

гр.	Габрово	

	

ПРЕДСТАВЯНЕ	НА	УЧАСТНИК	

ЗА	УЧАСТИЕ	В	ОТКРИТА	ПРОЦЕДУРА	ЗА	ВЪЗЛАГАНЕ	НА	ОБЩЕСТВЕНА	ПОРЪЧКА	С	

ПРЕДМЕТ:	

"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	

МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово"	

	

I.	АДМИНИСТРАТИВНИ	СВЕДЕНИЯ	

Наименование	на	участника:	 		

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН		 		

(или	 друга	 идентифицираща	 информация	 в	 съответствие	 със	 законодателството	 на	

държавата,	в	която	участникът	е	установен)			

Седалище:	 		

‐	пощенски	код,	населено	място:	 		

‐	ул./бул.	№,	блок	№,	вход,	етаж:	 		

Адрес	за	кореспонденция:	 		

‐	пощенски	код,	населено	място:	 		

‐	ул./бул.	№,	блок	№,	вход,	етаж:	 		

Телефон:	 		

Факс:	 		

E‐mail	адрес:	 		

(в	 случай	 че	 участникът	 е	 обединение,	 информацията	 се	 попълва	 за	 всеки	 участник	 в	

обединението,	като	се	добавя	необходимият	брой	полета)	

Лица,	представляващи	участника	по	учредителен	акт:	

(ако	лицата	са	повече	от	едно,	се	добавя	необходимият	брой	полета)	

Трите	имена,	ЕГН,	лична	карта	№,	адрес	

		

		

		

		

		

		

		

Трите	имена,	ЕГН,	лична	карта	№,	адрес	

		

		

		

		

		

		

		

Трите	имена,	ЕГН,	лична	карта	№,	адрес	

		

		

		

		

		

		

		

Участникът	 се	представлява	 заедно	или	поотделно	 (невярното	се	зачертава)	от	 следните	

лица:		

	

Данни	за	банковата	сметка:	

Обслужваща	банка:............................................................................................................................................	
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IBAN..........................................................................................................................................................................	

BIC.............................................................................................................................................................................	

Титуляр	на	сметката:.......................................................................................................................................	

	

												УВАЖАЕМИ	ДАМИ	И	ГОСПОДА,		

1. Заявяваме,	че	желаем	да	участваме	в	обявената	от	Вас	процедура	за	възлагане	

на	 обществена	 поръчка	 с	 предмет:	 "Доставка	 на	 специфични	 медицински	 изделия	 за	

инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово",	 	открита		с	

Решение	№	………………………………	на	Изпълнителния	директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	

гр.	Габрово	при	условията,	обявени	в	тази	документация	и	приети	от	нас.	

2. Задължаваме	 се	 да	 спазваме	 всички	 условия	 на	 възложителя,	 посочени	 в	

документацията	 за	 участие,	 които	 се	 отнасят	 до	 изпълнението	 на	 поръчката,	 в	 случай	 че	

същата	ни	бъде	възложена.	

3. Декларираме,	че	приемаме	условията	за	изпълнение	на	обществената	поръчка,	

заложени	в	приложения	към	документацията	за	участие	проект	на	договор.		

4.		Съгласни	сме	валидността	на	нашето	предложение	да	бъде	……………….	дни	(не	по‐малко	

от	90	календарни	дни)	от	датата,	определена	като	краен	срок	за	представяне	на	офертите	и	то	

ще	остане	обвързващо	за	нас,	като	може	да	бъде	прието	по	всяко	време	преди	изтичане	на	този	

срок.	

5.	 	До	подготвянето	на	договор,	това	предложение	заедно	с	писменото	приемане	от	Ваша	

страна	и	известие	за	сключване	на	договор	ще	формират	обвързващо	споразумение	между	двете	

страни.	

Подаването	 на	 настоящата	 оферта	 удостоверява	 безусловното	 приемане	 на	 	 всички	

изисквания	и	задължения,	поставени	от	Възложителя	в	провежданата	процедура.	

Приемаме,	че	изборът	на	Възложителя	е	единствено	и	изключително	негово	право.	

	

Дата:........................	г.																																							..........................................	

																																																																																				(Подпис	и	печат)	

***	 Когато	 Участник	 в	 процедурата	 е	 обединение,	 настоящия	 образец	 на	 оферта	 се	

представя	 за	 обединението	 участник,	 като	 се	 попълва	 и	 подписва	 от	 лицето,	 което	 е	

упълномощено	от	членовете	на	обединението,	съгласно	споразумението/договорът	за	създаване	

на	обединение.	

Документът	 се	 подписва	 от	 законния	 представител	 на	 участника	 или	 от	 надлежно	

упълномощено	лице.	

	

	 	 	

	

	

	

	

ОБРАЗЕЦ	№2	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	

за	отсъствие	на	обстоятелствата	по	чл.	47,	ал.	9			

от	Закона	за	обществените	поръчки	
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Подписаният/‐ната/:	……………………………………………………....................................	

(три	имена)	

Данни	по	документ	за	самоличност	...............................................................................	

………………………………………………………………………………………………	

	(номер	на	лична	карта,	дата,	орган	и	място	на	издаването)	

в	качеството	си	на	…………………………………………………………………………	

(длъжност)	

И	(попълва	се	в	приложимите	случаи)*	

Подписаният/‐ната/:	……………………………………………………....................................	

(три	имена)	

Данни	по	документ	за	самоличност	...............................................................................	

………………………………………………………………………………………………	

	(номер	на	лична	карта,	дата,	орган	и	място	на	издаването)	

в	качеството	си	на	…………………………………………………………………………	

(длъжност)	

	(Повтаря	се	съобразно	броя	на	лицата,	подписващи	декларацията)	

	

на	 Участник:	 …………………………………………..………………………………………,	 в	 процедура	 за	

възлагане	на	обществена	поръчка	с	предмет:	"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	

за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово",	открита		с	

Решение	№	………………………………	на	изпълнителния	директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД‐	

гр.	Габрово	

	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	И	Р	А	М:	

1.	 В	 качеството	 ми	 на	 лице	 по	 чл.47,	 ал.4	 от	 ЗОП	 не	 съм	 осъждан(а)	 с	 влязла	 в	 сила	

присъда	/Реабилитиран	съм	за:		

а)	 престъпление	 против	 финансовата,	 данъчната	 или	 осигурителната	 система,	

включително	изпиране	на	пари,	по	чл.	253‐260	от	Наказателния	кодекс;	

б)	подкуп	по	чл.	301	‐	307	от	Наказателния	кодекс;	

в)	участие	в	организирана	престъпна	група	по	чл.	321	и	321а	от	Наказателния	кодекс;	

г)	престъпление	против	собствеността	по	чл.	194	‐	217	от	Наказателния	кодекс;	

д)	престъпление	против	стопанството	по	чл.	219	‐	252	от	Наказателния	кодекс.	

е)	 престъпление	 по	 чл.136	 от	 Наказателния	 кодекс,	 свързано	 със	 здравословните	 и	

безопасни	условия	на	труд,	или	оп	чл.172	от	Наказателния	кодекс	против	трудовите	права	на	

работниците	

2.	Представляваният	от	мен	участник	не	е	обявен	в	несъстоятелност.	

3.	Представляваният	от	мен	участник	не	се	намира	в	производство	по	ликвидация,	нито	в	

подобна	процедура,	съгласно	националните	ми	закони	и	подзаконови	актове	

4.	Представляваният	от	мен	участник(отбелязва	се	само	едно	обстоятелство,	което	се	

отнася	до	конкретния	участник):		

а)	 няма	 задължения	 по	 смисъла	 на	 чл.	 162,	 ал.	 2,	 т.	 1	 от	 Данъчно‐осигурителния	

процесуален	 кодекс	 към	 държавата	 и	 към	 община,	 установени	 с	 влязъл	 в	 сила	 акт	 на	

компетентен	орган;	
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б)	 има	 задължения	 по	 смисъла	 на	 чл.	 162,	 ал.	 2,	 т.	 1	 от	 Данъчно‐осигурителния	

процесуален	 кодекс	 към	 държавата	 и	 към	 община,	 установени	 с	 влязъл	 в	 сила	 акт	 на	

компетентен	орган,	но	за	същите	е	допуснато	разсрочване/отсрочване;	

в)	 няма	 задължения	 за	 данъци	 или	 вноски	 за	 социалното	 осигуряване	 съгласно	

законодателството	 на	 държавата,	 в	 която	 участникът	 е	 установен	 (при	 чуждестранни	

участници).	

5.	В	качеството	ми	на	лице	по	чл.	47,	ал.	4	ЗОП	не	съм	свързан	по	смисъла	на	§	1,	т.	23а	от	

допълнителните	разпоредби	на	ЗОП	с	възложителя	или	със	служители	на	ръководна	длъжност	

в	неговата	организация.	

6.	 Представляваният	 от	 мен	 участник	 не	 е	 сключил	 договор	 с	 лице	 по	 чл.	 21	 или	 22	 от	

Закона	за	предотвратяване	и	установяване	на	конфликт	на	интереси.	

7.	Представляваният	от	мен	участник	(вярното	се	отбелязва):		

а)	 не	 е	 в	 открито	 производство	 по	 несъстоятелност	 и	 не	 е	 сключил	 извънсъдебно	

споразумение	с	кредиторите	си	по	смисъла	на	чл.	740	от	Търговския	закон;	

б)	не	се	намира	в	подобна	на	посочената	в	буква	"а"	процедура	съгласно	националните	си	

закони	 и	 подзаконови	 актове,	 включително	 когато	 неговата	 дейност	 е	 под	 разпореждане	 на	

съда	(при	чуждестранни	участници);	

в)	не	е	преустановил	дейността	си.		

8.	Не	 съм	виновен	 за	неизпълнение	на	 задължения	по	договор	 за	обществена	поръчка,	

доказано	от	възложителя	с	влязло	в	сила	съдебно	решение.	

9.	 Не	 съм	 осъден	 с	 влязла	 в	 сила	 присъда	 за	 престъпление	 по	 чл.	 313	 от	 Наказателния	

кодекс	във	връзка	с	провеждане	на	процедури	за	възлагане	на	обществени	поръчки.	

10.	 Информация	 относно	 публичните	 регистри,	 в	 които	 се	 съдържат	 посочените	

обстоятелства,	 или	 компетентния	 орган,	 който	 съгласно	 законодателството	 на	 държавата,	 в	

която	 участникът	 е	 установен,	 е	 длъжен	 да	 предоставя	 информация	 за	 горепосочените	

обстоятелства,	посочени	в	т.1‐9	от	настоящата	декларация,	служебно	на	възложителя:													

.............	/посочват	се	от	декларатора,	когато	е	приложимо/.		

	

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

Задължавам	се	при	промени	на	горепосочените	обстоятелства	да	уведомя	Възложителя	в	

седемдневен	срок	от	настъпването	им.	

	

	

									..........................																																																ДЕКЛАРАТОР/И:	…………………….	

												(дата)																																																																																													..................................	

	 	 	 	 	 	 	 	 	 								(подпис/и)	

	

	

	

	

	

ПОЯСНЕНИЕ:	 В	 случай,	 че	 участникът	 е	 юридическо	 лице,	 декларацията	 се	 подписва	

задължително	от	лицата,	посочени	в	чл.	47,	ал.	4	от	ЗОП.	

В	случай,	че	участникът	е	обединение,	декларация	се	представя	 	за	 	всяко	физическо	или	

юридическо	лице,	включено	в	обединението,	съобразно	чл.	56,	ал.	3,	т.	1	от	ЗОП.	
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Когато	деклараторът	е	чуждестранен	гражданин,	декларацията,	която	е	на	чужд	език	се	

представя	и	в	превод.	

Когато	участникът	предвижда	участие	на	подизпълнители,	документът	се	представя	за	

всеки	един	от	тях,	съобразно	чл.	47,	ал.	8	от	ЗОП.	

„Свързани	 лица”	 по	 смисъла	 на	 §	1,	т.	23а	 от	допълнителните	 разпоредби	 на	 Закона	 за	

обществени	поръчки	са:	

1. роднини	по	права	линия	без	ограничения;		

2. роднини	по	съребрена	линия	до	четвърта	степен	включително;	

3. роднини	по	сватовство	–	до	втора	степен	включително;	

4. съпрузи	или	лица,	които	се	намират	във	фактическо	съжителство;	

5. съдружници;	

6. лицата,	едното	от	които	участва	в	управлението	на	дружеството	на	другото;	

7. дружество	 и	 лице,	 което	 притежават	 повече	 от	 5	 на	 сто	 от	 дяловете	 или	

акциите,	издадени	с	право	на	глас	в	дружеството.	

Не	 са	 свързани	 лица	 дружество,	 чийто	 капитал	 е	 100	 на	 сто	 държавна	 или	 общинска	

собственост,	и	лице,	което	упражнява	правата	на	държавата,	съответно	на	общината	в	това	

дружество.	

Ръководните	 длъжности	 в	 администрацията	 са	 посочени	 в	 Единния	 класификатор	 на	

длъжностите	в	администрацията,	раздел	"А”.	

	
*	Декларацията	се	подава	задължително	от	лицата,	 които	представляват	участника,	 	 в	

съответствие	с	чл.	47,	ал.	9	от	ЗОП.	
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ОБРАЗЕЦ	№	3	

	

ДОКАЗАТЕЛСТВА	ЗА	ТЕХНИЧЕСКИ	ВЪЗМОЖНОСТИ	

на	участника,	съгласно	чл.	51,	ал.	1,	т.	1	от	ЗОП	

		

Подписаният:	……………………………………………………………........................	

(три	имена)	

Данни	по	документ	за	самоличност	............................................................................	

(номер	на	лична	карта,	дата,	орган	и	място	на	издаването)	

..............................................	в	качеството	си	на	…………………………………(длъжност)	

на	……………………………………………………………………………………………...	‐	

(наименование	на	участника)	

участник:	 ………………………………..………………………………,	 в	 процедура	 за	 възлагане	 на	

обществена	поръчка	с	предмет:	"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	за	инвазивна	

кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово",		открита	с	Решение	№	

………………………………	на	изпълнителния	директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД‐	гр.	Габрово	

	

ДЕКЛАРИРАМ,	че:	

І.	 Представлявания	 от	 мен	 участник	 през	 последните	 три	 години,	 считано	 от	 датата,	

определена	 като	 краен	 срок	 за	 представяне	 на	 офертите	 е	 изпълнил	 описаните	 по‐долу	

доставки,еднакви	или	сходни	с	предмета	на	конкретната	обществена	поръчка	както	следва:	

№	по	ред	 Предмет	на	

изпълнената	

доставка	и	кратко	

описание	

Стойност/	цена	(без	

ДДС)	и	

количество/брой/обем	

на	изпълнената	

доставка	

Крайна	дата	на		

изпълнението	на	

доставката	

Получател	на	

доставката	

	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	 	 	 	 	

	

В	 подкрепа	 на	 посочените	 в	 списъка	 доставки,	 изпълнени	 от	 нас	 прилагаме	 следните	

доказателства	по	чл.51,	ал.4	от	ЗОП	(1)	

1. .........................................................................................................................................	

2. .........................................................................................................................................	

3. .........................................................................................................................................	

Известна	ми	е	отговорността	по	чл.	313	от	Наказателния	кодекс	за	посочване	на	неверни	

данни.	

	

	 	 	 	г.																		 	 	 Декларатор:		 	 	 	

(дата	на	подписване)	

(1)	Участникът	може	да	прилага	или	да	се	позовава	на	едно	или	повече	от	посочените	в	чл.	

51,	ал.	4,	ЗОП	доказателства.	
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ОБРАЗЕЦ	№	4	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	*	

за	участието	или	неучастието	на	подизпълнители	

по	чл.	56,	ал.	1,	т.	8	от	Закона	за	обществените	поръчки	

	

Долуподписаният	 /‐ната/............................................................................................	 лична	 карта	 №	

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

.........................................................на	...............................................................................	‐	 		

(посочете	длъжността)		 		(посочете	фирмата	на	участника)		

участник	 в	 обществена	 поръчка	 с	 предмет	 "Доставка	 на	 специфични	 медицински	

изделия	за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово",		

открита	 	 с	 Решение	№	………………………………	 на	 изпълнителния	 директор	 на	 МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	

Венкова”	АД‐	гр.	Габрово	

	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	И	Р	А	М:		

	

Участникът	........................................................................................................	

(посочете	фирмата	на	участника),		

когото	представлявам:	

1.	 При	 изпълнението	 на	 горе	 цитираната	 обществена	 поръчка	 няма	 да	 използва/ще	

използва	подизпълнители;	

2.	Подизпълнител/и	ще	бъде/бъдат:............................................................,	

(изписват	се	наименованията	на	фирмите	на	подизпълнителите),	

които	са	запознати	с	предмета	на	поръчката	и	са	дали	съгласие	за	участие	в	процедурата;	

3.	 Видът	 на	 работите,	 които	 ще	 извършва	 подизпълнителя	 са	 следните:	

…………………………………………………………………………………………………………………………………	

4.	Делът	на	участие	на	подизпълнителите	при	изпълнение	на	поръчката	ще	бъде	.........%	от	

общата	стойност	на	поръчката.	

	 	

	

Известна	ми	е	отговорността	по	чл.	313	от	Наказателния	кодекс	за	посочване	на	неверни	

данни.	

	

.....................................	г.																		 	 	 Декларатор:	...........................	

				(дата	на	подписване)					

                                                      
*	Декларация	се	подписва	задължително	от	управляващия	участника	по	регистрация.		
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ОБРАЗЕЦ	№5	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	

за	съгласие	за	участие	като	подизпълнител	

Подписаният:	………………………………………………………………...................	

(три	имена)	

Данни	по	документ	за	самоличност	..............................................................................	

(номер	на	лична	карта,	дата,	орган	и	място	на	издаването)	

в	качеството	си	на	…………………………………………………………………………	

(длъжност)	

на	…………………………………………..…………………………………………………	‐	

(наименование	на	участника)	

участник	 в	 процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 с	 предмет	 "Доставка	 на	

специфични	 медицински	 изделия	 за	 инвазивна	 кардиология	 за	 нуждите	 на	 МБАЛ	 "Д‐р	

Тота	 Венкова"	 АД	 ‐	 Габрово",	 	 	 	 открита	 	 с	 Решение	 №	 ……………………	 на	 изпълнителния	

директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД‐	гр.	Габрово	

Д	Е	К	Л	А	Р	И	Р	А	М:	

1.	От	името	на	представляваното	от	мен	дружество:	…………………………………………………	

(посочете	юридическото	лице,	което	представлявате)	

изразявам	съгласието	да	участваме	като	подизпълнител	на	..............................................	

(посочете	участника,	на	който	сте	подизпълнител)	

при	изпълнение	на	горепосочената	поръчка.	

2.	Дейностите,	които	ще	изпълняваме	като	подизпълнител	са:	

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

	(избройте	 конкретните	 части	 от	 обекта	 на	 обществената	 поръчка,	 които	 ще	 бъдат	

изпълнени	от	Вас	като	подизпълнител)	

	 3.	Запознати	сме	с	разпоредбата	на	чл.	55,	ал.	5	от	Закона	за	обществените	поръчки,	че	

заявявайки	желанието	си	да	бъдем	подизпълнител	в	офертата	на	посочения	по‐горе	участник,	

нямаме	 право	 да	 се	 явим	 като	 участник	 в	 горепосочената	 процедура	 и	 да	 представим	

самостоятелна	оферта.	

	 4.	 Във	 връзка	 с	 изискванията	 на	 процедурата,	 приложено	 представяме	 следните	

документи:	

4.1.	 Документ	 за	 регистрация	 или	 Единен	 идентификационен	 код	 съгласно	 чл.	 23	 от	

Закона	за	търговския	регистър	ЕИК	………………………………………………..	

4.2.		Доказателства	за	техническите	възможности	и	квалификация,	съобразно	вида	и	дела	

на	нашето	участие:	………………………………………………………………	

4.3.	Декларации	за	отсъствие	на	обстоятелствата	по	чл.	чл.	47,	ал.	8	от	ЗОП.	

(Декларациите	 следва	 бъдат	 по	 образците	 от	 документацията	 за	 участие,	 като	

изискванията	към	участниците,	относно	лицата,	които	следва	да	попълнят	и	подпишат	такива	

декларации	важат	и	за	подизпълнителя,	представени	в	оригинал);	

	5.	Други	документи,	по	преценка	и	съгласно	изискванията	на	настоящата	документация	

за	участие:	……………………………………………………………………	

Задължавам	 	 	 се	 	 	 да	 	 	 уведомя	 	 	 Възложителя	 	 	 за	 	 	 всички	 	 	 настъпили	 	 	 промени	 	 	 в	

декларираните	по‐горе	обстоятелства	в	7‐дневен	срок	от	настъпването	им.	

Дата:	.................	г.		 	 	 	 	 	 ДЕКЛАРАТОР:	....................	
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ОБРАЗЕЦ	№	6	

	

ДЕКЛАРАЦИЯ		

по	чл.	56,	ал.	1,	т.	12	от	Закона	за	обществените	поръчки		

за	приемане	на	условията	в	проекта	на	договора	

	

	

	

Подписаният:	……………………………………………………………......................	

(три	имена)	

Данни	по	документ	за	самоличност	............................................................................	

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

(номер	на	лична	карта,	дата,	орган	и	място	на	издаването)	

в	качеството	си	на	…………………………………………………………………………	

(длъжност)	

на	……………………………………………………………………………………………	‐	

(наименование	на	участника)	

участник	 в	 процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 с	 предмет:	 	 "Доставка	 на	

специфични	 медицински	 изделия	 за	 инвазивна	 кардиология	 за	 нуждите	 на	 МБАЛ	 "Д‐р	

Тота	 Венкова"	 АД	 ‐	 Габрово",	 открита	 с	Решение	№	………………………………	на	Изпълнителния	

директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	И	Р	А	М:	

		

Запознат	 съм	 със	 съдържанието	 на	 проекта	 на	 договора	 и	 приемам/	 не	 приемам	

(ненужното	се	зачертава	)	условията	в	него.	

	

Приложение:	 подписан/и	 и	 подпечатан/и	 на	 всяка	 страница	 проект	 на	 договор	 от	

документацията	за	участие.	

	

	 	 	 	г.																		 	 	 	 Декларатор:		 	 	 	

(дата	на	подписване)																																																																																								
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ОБРАЗЕЦ	№	7	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	*	

за	липса	на	свързаност	с	друг	участник	в	процедурата	в	съответствие	с	чл.	55,	ал.	7	

от	ЗОП	и	за	липса	на	обстоятелство	по	чл.	8,	ал.	8,	т.	2	от	ЗОП	

	

Подписаният:	……………………………………………………………......................	

(три	имена)	

Данни	по	документ	за	самоличност	............................................................................	

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

(номер	на	лична	карта,	дата,	орган	и	място	на	издаването)	

в	качеството	си	на	…………………………………………………………………………	

(длъжност)	

на	……………………………………………………………………………………………	‐	

(наименование	на	участника)	

участник	 в	 процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 с	 предмет	 "Доставка	 на	

специфични	 медицински	 изделия	 за	 инвазивна	 кардиология	 за	 нуждите	 на	 МБАЛ	 "Д‐р	

Тота	Венкова"	 АД	 ‐	 Габрово",	 	 открита	 с	Решение	№	………………………………	на	Изпълнителния	

директор	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	

	

	

ДЕКЛАРИРАМ:	

	1.	Представляваният	от	мен	участник	не	е	 свързано	лице	по	смисъла	на	§	1,	 т.	23а	от	

допълнителните	 разпоредби	 на	 ЗОП	 или	 свързано	 предприятие	 по	 смисъла	 на	 §	 1,	 т.	 24	 от	

допълнителните	разпоредби	на	ЗОП	с	друг	участник	в	настоящата	процедура..	

2.	За	представлявания	от	мен	участник	не	са	налице	обстоятелствата	по	чл.	8,	ал.	8,	т.	2	

ЗОП	по	отношение	на	настоящата	процедура	за	възлагане	на	обществена	поръчка.	

	

Известна	ми	е	наказателната	отговорност,	по	чл.313	от	Наказателния	кодекс.	

	

	

	

	 	 	 	г.																		 	 	 	 Декларатор:		 	 	 	

(дата	на	подписване)																																																																																								

	

	

*	Декларацията	 се	подписва	от	законния	представител	на	участника	или	от	надлежно	

упълномощено	лице,	което	подава	офертата.	
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ПОЯСНЕНИЯ	

по	декларацията:	

Дефиниции:		

Съгласно	 §1,	 т.23а	 от	 допълнителните	 разпоредби	 на	 Закона	 за	 обществените	 поръчки	

„Свързани	лица“	са:	

а)	роднини	по	права	линия	без	ограничение;	

б)	роднини	по	съребрена	линия	до	четвърта	степен	включително;	

в)	роднини	по	сватовство	‐	до	втора	степен	включително;	

г)	съпрузи	или	лица,	които	се	намират	във	фактическо	съжителство;	

д)	съдружници;	

е)	лицата,	едното	от	които	участва	в	управлението	на	дружеството	на	другото;	

ж)	 дружество	 и	 лице,	 което	 притежава	 повече	 от	 5	 на	 сто	 от	 дяловете	 или	 акциите,	

издадени	с	право	на	глас	в	дружеството.	

Не	 са	 свързани	 лица	 дружество,	 чийто	 капитал	 е	 100	 на	 сто	 държавна	 или	 общинска	

собственост,	 и	 лице,	 което	 упражнява	 правата	 на	 държавата,	 съответно	 на	 общината	 в	 това	

дружество.	

	

Съгласно	 §1,	 т.24	 от	 допълнителните	 разпоредби	 на	 Закона	 за	 обществените	 поръчки	

„Свързано	предприятие“	е	предприятие:	

а)	което	съставя	консолидиран	финансов	отчет	с	възложител,	или	

б)	 върху	 което	 възложителят	 може	 да	 упражнява	 пряко	 или	 непряко	 доминиращо	

влияние,	или	

в)	което	може	да	упражнява	доминиращо	влияние	върху	възложител	по	чл.	7,	т.	5	или	6,	

или		

г)	 което	 заедно	 с	 възложител	 по	 чл.	 7	 е	 обект	 на	 доминиращото	 влияние	 на	 друго	

предприятие.	
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ОБРАЗЕЦ	№	8	

	

	ТЕХНИЧЕСКА	ОФЕРТА	

ЗА	УЧАСТИЕ	В	ОТКРИТА	ПРОЦЕДУРА	ЗА	ВЪЗЛАГАНЕ	НА	ОБЩЕСТВЕНА	ПОРЪЧКА	С	

ПРЕДМЕТ:	

"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	за	

нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово"	

ДО:____________________________________________________________________	

(наименование	и	адрес	на	възложителя)	

От:___________________________________________________________________	

(наименование	на	участника)	

с	адрес:	гр.	_____________________	ул._____________________________№	___,		

тел.:	__________________,	факс:	________________,	e‐mail:	_______________	

Булстат	/	ЕИК:	________________________,		

	

	

УВАЖАЕМИ	ДАМИ	И	ГОСПОДА,	

	

	 С	 настоящото,	 Ви	 представяме	 нашата	 оферта	 за	 изпълнение	 на	 обявената	 от	 Вас	

процедура	 за	 възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 с	 предмет:	 "Доставка	 на	 специфични	

медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	 "Д‐р	Тота	Венкова"	

АД	‐	Габрово",	открита	с	Решение	№	………………………………	на	Изпълнителния	директор	на	МБАЛ	

„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	

	Поемаме	ангажимент	да	изпълним	обекта	на	поръчката	в	съответствие	с	изискванията	

Ви,	заложени	в	части	“Пълно	описание	на	обекта	на	поръчката”	и	“Техническата	спецификация”	

на	настоящата	поръчка.	

	 1.	Сроковете	за	изпълнение	на	поръчката	са	както	следва:	

 Срок	за	изпълнение	на	доставка	на	специфични	медицински	изделия	за	инвазивна	

кардиология/		.......................	месеца,	считано	от	датата	на	подписване	на	договора	(не	

повече	от	12(дванадесет)	месеца).	

	 	

2.	Срок	и	начин	на	доставка:		

 Всяка	отделна	доставка,	предмет	на	настоящия	договор,	следва	да	бъде	доставена	в	срок	

до	 .....................	 	часа	/не	повече	от	12	(дванадесет)	часа,	когато	е	спешна	/	и	до	 .......................		

часа	 /не	 повече	 от	 72	 (седемдесет	и	два)	 часа,	 когато	 е	 регулярна/	 след	получаване	на	

заявката	от		ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ		и	за	количествата,	точно	определени	в	заявката.		

3.	Минимален	срок	на	годност:	срокът	на	годност	на	медицинско	изделие	ще	бъде	не	по‐

малък	от	70/седемдесет/	на	сто	от	обявения	от	производителя	към	датата	на	всяка	доставка.		

4.	Документи	за	плащане:	заплащането	на	стоките	по	договора	се	извършва	отложено	в	

срок	от		60	/шестдесет/	дни,	след	представяне	на	следните	документи:	

‐Доставна	фактура,	съставена	съгласно	изискванията	на	ЗДДС	и	ППЗДДС	–	оригинал	и		1	

/един/	брой	заверено	копие;	

‐	 Приемателно‐предавателен	 протокол	 със	 съдържащи	 се	 задължително	 следните	

реквизити	в	него	:	каталожен	номер,	партиден	номер	и	срок	на	годност	
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Приемаме	да	се	считаме	обвързани	от	задълженията	и	условията,	поети	с	офертата	ни	до	

изтичане	на	90	 (деветдесет)	 календарни	дни,	 включително	от	крайния	 срок	 за	получаване	на	

офертите.	

	 Гарантираме,	 че	 сме	 в	 състояние	 да	 изпълним	 качествено	 поръчката	 в	 пълно	

съответствие	с	гореописаната	оферта.	

	

	 	

	 	 	 	г.																		 	 	 	 Декларатор:		 	 	 	

(дата	на	подписване)																																																																																								
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ОБРАЗЕЦ	9	

	

541.	Доставка	на	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	2016	г	‐	ТЕХНИЧЕСКО	ПРЕДЛОЖЕНИЕ	

	

Приложение	01:	Доставка	на	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	2016	г	

Фирма	ЕИК	

Пози	

ция	№	
НАИМЕНОВАНИЕ	

Мярка Бр.	в	

опак.	

Търг.	

име	

Производител Катал.	

№	

Забележки	

1	 ОБОСОБЕНА	ПОЗИЦИЯ	№	1	ИНТРОДЮСEРИ		 	 	 	 	 	 	

1.1	

Радиални	интродюсери.	Дезиле	с	хидрофилно	

покритие	и	скосен	връх	на	дилататора.	

Размери:	4,	5,	6,	7,	8F.	Дължина:	70,	100,	230mm.	

Водач	с	хидрофилно	покритие.	Абокат	

1.10х51mm.	

бр.	 450

1.2	

Феморални	интродюсери.	Интродюсер	сет	с	

хидрофилно	покритие‐	М	коут	дериват	и	скосен	

връх	на	дилататора;	размер	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	

F;	дължина		100,	мм	"cross‐cut"	силиконова	

хемостатична	клапа,"snap‐on‐click	of‐	dilator	

lock"система,	цветови	кодове	за	различните	

размери,	съвместим	с	0,025"	0.035",0.038"	водач.	

бр.	 30

	

	

	

Срок	на	доставка:	…………………….работни	дни					Срок	на	отложено	плащане:	календарни	дни.	Гаранция	за	участие	сума:	……………………	

ПОДПИС:	.................................................................................		 ДАТА:	.....................		

/на	Управителя	или	упълномощено	лице	и	печат/	

	

	



 57

ОБРАЗЕЦ	№	11	

	

541.	Доставка	на	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	2016	г	–	ЦЕНОВА	ОФЕРТА	

	

Приложение	01:	Доставка	на	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	2016	г	

Фирма	ЕИК	

Пози	

ция	№	
НАИМЕНОВАНИЕ	

Мярка Колич.	 Депозит	

лв.	

Цена	с	ДДС	

за	мярка	

Сума		 Бр.	в	опак	 Цена	за	опак	

1	 ОБОСОБЕНА	ПОЗИЦИЯ	№	1	ИНТРОДЮСEРИ		 	 	 	 	 	 	 	

1.1	

Радиални	интродюсери.	Дезиле	с	хидрофилно	

покритие	и	скосен	връх	на	дилататора.	Размери:	

4,	5,	6,	7,	8F.	Дължина:	70,	100,	230mm.	Водач	с	

хидрофилно	покритие.	Абокат	1.10х51mm.	

бр.	 	

	

1.2	

Феморални	интродюсери.	Интродюсер	сет	с	

хидрофилно	покритие‐	М	коут	дериват	и	скосен	

връх	на	дилататора;	размер	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11	F;	

дължина		100,	мм	"cross‐cut"	силиконова	

хемостатична	клапа,"snap‐on‐click	of‐	dilator	

lock"система,	цветови	кодове	за	различните	

размери,	съвместим	с	0,025"	0.035",0.038"	водач.	

бр.	 	

	

	

	

	

	

Срок	на	доставка:	…………………….работни	дни					Срок	на	отложено	плащане:	календарни	дни.	Гаранция	за	участие	сума:	……………………	

ПОДПИС:	.................................................................................		 ДАТА:	.....................		

/на	Управителя	или	упълномощено	лице	и	печат/	
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OБРАЗЕЦ	№	10	

	

Д	Е	К	Л	А	Р	А	Ц	И	Я	

по	чл.	33,	ал.	4	от	ЗОП	

	

Долуподписаният	/‐ната/	

	

	

трите	имена	

ЕГН	 	

лична	карта	 	

постоянен	адрес	 	

в	качеството	си	на	 	

длъжност	

	

НА	

наименование	на	участника	

ЕИК	 	

със	седалище	 	

адрес	на	управлени 	

	

		във	връзка	с	участието	на	дружеството	в	ОБЩЕСТВЕНА	ПОРЪЧКА	от	ЗОП	с	предмет:		

"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	

на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово",	

	

ДЕКЛАРИРАМ:	

	

Офертата	 /	 част	 от	нея	 (посочва	 се	 коя)	има	конфиденциален	 характер	и	изисквам	от	

възложителят	да	не	я	разкрива1.	

Известно	ми	е,	че	за	вписване	на	неверни	данни	в	настоящата	декларация	подлежа	на	

наказателна	отговорност	съгласно	чл.	313	от	Наказателния	кодекс.		

	

	

	

	

	

	 	 	 	г.	 	 	 	 Декларатор:	 	 	 	

(дата	на	подписване)	 	 	 	 	 	 	 (подпис	и	печат)	

	

	

	

                                                      
1	Чл.	33,	ал.	5	 Възложителят	 няма	 право	 да	 разкрива	 информация,	 предоставена	 му	 от	
участници,	 посочена	 от	 тях	 като	 конфиденциална	 по	 отношение	на	 технически	или	 търговски	
тайни,	с	изключение	на	случаите	по	чл.	44	
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ОБРАЗЕЦ	№	12	

П	Р	О	Е	К	ТО	‐		Д	О	Г	О	В	О	Р			

за	доставка	на	специфични	медицински	изделия		за	инвазивна	кардиология	

	

Днес,	 .....................	2016	г.,	в	град	Габрово,	на	основание	чл.74,	ал.1	от	ЗОП	и	резултати	от	

проведена	процедура	за	възлагане	на	обществена	поръчка	с	предмет:	"Доставка	на	специфични	

медицински	изделия		за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	

Габрово",	 открита	 с	 Решение	№	……/……….г.	 на	 изпълнителния	 директор	 на	МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	

Венкова”	АД	–	Габрово,	се	сключи	настоящият	договор	между:	

		МБАЛ	 “Д‐р	Тота	Венкова”	 АД,	 със	 седалище	 в	 град	 Габрово	и	 адрес	 на	 управлението	

ул.”Д‐р	Илиев	Детския”	№	1,	вписано	в	търговския	регистър	при	Агенция	по	вписванията	с	ЕИК	

107507217,	 ИН	 по	 ЗДДС	BG107507217,	 представлявано	 от	 изпълнителния	 директор	 д‐р	Нели	

Иванова	Савчева,	от	една	страна,	наричано	по‐долу	“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”	и	

	

	 .......................................................................,	със	седалище	в	град	......................	и	адрес	на	управлението	

ул.	 „..........................”	 №	 ....,	 вписано	 в	 търговския	 регистър	 към	 Агенция	 по	 вписванията	 с	

ЕИК…………,	представлявано	от	..............................................................,	ИН	по	ЗДДС	..............................,	от	друга	

страна,	наричано	по‐долу	“ИЗПЪЛНИТЕЛ”.		

Страните	се	споразумяха	както	следва:	

	

I.	ПРЕДМЕТ	НА	ДОГОВОРА	

Чл.1.	 Предмет	 на	 настоящия	 договор	 са	 периодични	 доставки	 на	 специфични	

медицински	 изделия	 за	 инвазивна	 кардиология,	 наричани	 по‐долу	 в	 договора	 „стоки”,	 за	

нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово,	съгласно	Приложение	№	1	неразделна	част	

на	 настоящия	 договор,	 съобразно	 потребностите	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	 по	 видове	 и	 прогнозни	

количества	 срещу	 цена,	 която	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 се	 задължава	 да	 заплати,	 франко	 аптека	 на	

болницата.	

Офертата	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	е	неразделна	част	от	настоящия	договор,	като	условията	и	

се	считат	по	право	условия	на	настоящия	договор,	доколкото	друго	не	е	уговорено.	

	

II.	СРОК	НА	ДОГОВОРА	

Чл.2./1/.	Настоящият	договор	е	със	срок	до	12	месеца.	

/2/.	Договорът	влиза	в	сила	от	......................	2016г.	и	е	валиден	до	............................	2017г.	

/3/.	В	случай,	че	към	датата	на	изтичане	срока	на	договора	е	открита	нова	процедура	за	

възлагане	 на	 обществена	 поръчка	 със	 същия	 предмет,	 която	 не	 е	 приключила,	 договорът	

запазва	 действието	 си	 при	 същите	 условия	 до	 нейното	 приключване	 и	 сключването	 на	 нов	

договор,	съобразно	разпоредбите	на	чл.43,	ал.2,т.5	от	ЗОП.	

III . 	ЦЕНА	И	НАЧИН	НА	ПЛАЩАНЕ	

Чл.3./1/.	 Единичната	 цена	 на	 стоките	 е	 съобразно	 класираната	 оферта	 на	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	 в	 размер	 съгласно	Приложение	№	 1	 неразделна	 част	 от	 настоящия	 договор.	

Цената	е	определена	при	условията	на	доставка	до	краен	получател,	с	включени	ДДС	и	всички	

разходи	по	доставката.	

/2/.	 Плащането	 по	 настоящия	 договор	 се	 осъществява	 в	 български	 лева	 чрез	 банков	

превод	от	страна	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	по	следната	банкова	сметка	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	
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ТБ	.................................................	

BIC:		.............................................	

IBAN:	...........................................	

/3/.	 Заплащането	 е	 отложено	 в	 срок	 до	 60/шестдесет/	 	 календарни	 дни	 от	 датата	 на	

доставката	и	се	осъществява	след	представяне	на	следните	документи:	фактура	‐	оригинал	за	

извършена	 доставка,	 отговаряща	 на	 изискванията	 на	 ЗДДС	 и	 ППЗДДС	 ;	 приемателно‐

предавателен	 протокол	 със	 съдържащи	 се	 задължително	 следните	 реквизити	 в	 него	 :	

каталожен	номер,	партиден	номер	и	срок	на	годност;	копие	от	писмената	заявка	за	доставка,	

подписани	от	упълномощено	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	лице.	

Чл.4./1/.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 гарантира	 изпълнението	 на	 настоящия	 договор	 по	 цени	

съобразно	посочените	в	офертата	му,	валидни	за	целия	договорен	срок.	

/2/.	Изменение	на	цените	се	допуска	по	изключение	при	условията	на	чл.43,	ал.2	от	ЗОП	

и	приложимата	относно	обекта	на	поръчката	нормативна	база.	

/3/Цените	на	 	предлаганите	от	участника	медицинските	изделия,	които	са	включени	в	

Списък	 с	 медицински	 изделия,	 които	 НЗОК	 заплаща	 в	 условията	 на	 болничната	

медицинска	помощ	утвърден	с	Решение	на	НС	на	НЗОК	РД‐НС‐04‐61/10.06.2014	г.	по	реда	

на	Методика	за	условията	и	реда	за	договаряне	на	стойността	на	медицинските	изделия,	

предназначени	за	заболявания,	включени	в	списъка	по	наредбата	по	чл.	45,	ал.	3	от	ЗЗО,	и	

на	 медицинските	 изделия,	 които	 се	 заплащат	 в	 условията	 на	 болничната	 медицинска	

помощ,	 обн.	 ДВ,	 бр.3	 от	 10	 януари	 20014г.,	 следва	 да	 не	 надвишават	 посочените	 в	 него.	

Списъкът	 е	 наличен	 на	 следния	 адрес:	 http://www.nhif.bg/web/guest/243	 ‐	 в	 сила	 от	 01	 юли	

2014	г.	

/4/	 В	 случай,	 че	 	 през	 времето	 на	 действие	 на	 договора	 цената	 на	 договорените	

медицински	 изделия,	 включени	 в	 Списък	 с	 медицински	 изделия,	 които	 НЗОК	 заплаща	 в	

условията	на	болничната	медицинска	помощ	стане	по‐ниска	от	договорената,	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	

се	задължава	да	коригира	цените	във	фактурите	по	предвидения	в	Закона	за	счетоводството	

ред,	като	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	ще	заплаща	медицинските	изделия	на	по‐ниската	цена,	от	датата	на	

влизане	в	сила	на	конкретното	решение.	

	

	

IV.	ЗАЯВКИ	И	СРОК	НА	ДОСТАВЯНЕ	

Чл.5./1/.	Приемането	на	заявките	от	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	се	извършва	на	адрес:	

държава:	..............................................	;гр.	........................................................................	;		

ул.	„	.......................................................................................................”	№	...............;		

във	всички	работни	дни	на	телефон:	..............................	;	факс:.......................................	

и			e	‐	mail:	..................................................................	

/2/.	Обемът	на	доставките	предмет	на	този	договор,	се	определя	със	заявка	от	страна	на	

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	подадена	до	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	съобразно	нуждите	му,	без	ограничения	за	броя	

на	заявките	във	времето.	

/3/.	 Заявки	 от	 страна	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 се	 подават	 само	 от	 управителя	 на	 Болнична	

аптека	или	негов	заместник,	по	телефон	(при	спешност),	писмено,	по	факс	(00359884	600	604)	

или	 от	 следните	 електронни	 адреси:	 apteka.mbal.gabrovo@gmail.com	 и	

medcons.mbal.gabrovo@gmail.com.	
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/4/.	 Доставянето	 на	 стоките,	 предмет	 на	 настоящия	 договор	 се	 извършва	 в	 срок	 до	

............../...................../	часа	за	спешните	и	до	.................	/......................../	календарни	дни	за	регулярните	

заявки,	 считано	 от	 часа	 и	 датата	 на	 получаване	 на	 заявка	 от	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,	 като	

изпълнението	 на	 доставките	 става	 в	 работен	 ден	 от	 08.00	 до	 16.30	 часа.	 В	 случай,	 че	 срокът	

изтича	в	неработен	ден,	то	доставката	следва	да	се	изпълни	най‐късно	в	първия	работен	ден,	

следващ	неработния.	

/5/.	За	всяка	подадена	заявка,	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	е	длъжен	да	изпрати	потвърждение,	че	е	

получена	 на	 следните	 електронни	 адреси:	 apteka.mbal.gabrovo@gmail.com	 и	

medcons.mbal.gabrovo@gmail.com.	 Часът	 и	 датата	 на	 потвърждението	 за	 получена	 заявка	 на	

посочения	e‐mail,	по	смисъла	на	чл.	34,	ал.	4,	предложение	4	от	договора,	ще	се	счита	за	годно	

доказателство	при	евентуални	бъдещи	спорове	между	страните.		

/6/.	При	невъзможност	за	доставяне	на	стоките	по	вид,		количество	или	на	договорената	

цена	при	подадена	заявка,	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	е	длъжен	да	уведоми	по	e‐mail,	факс	или	писмено	

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	в	срок	не	по‐дълъг	от	2	/два/	часа	след	получаване	на	заявката.	Ако	не	достави	

стоките	 в	 договорения	 срок	 и	 не	 уведоми	 навреме	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 за	 невъзможността	 за	

извършване	 на	 доставката,	 това	 се	 счита	 за	 мълчалив	 отказ	 и	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 дължи	

неустойка	в	размер	съгласно	по	чл.24,	ал.3	от	настоящия	договор.	

Чл.6.	 За	 количества,	 доставени	 от	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 извън	 /	 без	 заявка,	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	

няма	 задължение	 за	 плащане.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 следва	 да	 организира	 връщането	 им	 за	 своя	

сметка	

V.	МЯСТО	НА	ДОСТАВЯНЕ,	ПРИЕМАНЕ	И	ПРЕДАВАНЕ	НА	СТОКИТЕ	

Чл.7./1/.	 За	 място	 на	 доставяне	 на	 стоките	 по	 този	 договор	 се	 определя	 Болничната	

аптека	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	–	Габрово.	

/2/.	 Приемането	 на	 стоките	 се	 осъществява	 в	 присъствието	 на	 упълномощени	

представители	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 и	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	 като	 стоките	 трябва	 да	 отговарят	 на	

заявените	 по	 обособени	 позиции	 и	 номенклатурни	 единици.	 Стоките	 се	 придружават	 от	

документ	за	качество,	издаден	от	компетентен	орган,	когато	е	приложим.	

VI.	ПРАВА	И	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	НА	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	

Чл.8./1/.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	се	задължава	да	достави	стоките	в	сроковете	по	чл.	5,	ал.	4	и	

да	ги	предаде	на	оторизиран	представител	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	в	съответния	вид,	количество	и	

качество	 в	 Болничната	 аптека.	 Недоставяне	 на	 стоките	 в	 посочените	 срокове	 е	 основание	 за	

търсене	 на	 отговорност	 в	 размери	 съгласно	 чл.24,	 ал.1	 от	 договора,	 за	 забава	 на	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	Качеството	на	стоките,	предмет	на	настоящия	договор,	следва	да	отговаря	на	

правилата	за	Добра	производствена	и	дистрибуторска	практика.	

/2/.	При	констатиране	от	оторизираното	лице	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	на	липси	по	вид	и/или	

количество	на	заявените	стоки,	то	може	да	откаже	да	ги	приеме,	което	се	счита	за	недоставяне	

на	 съответните	 стоки	 по	 вид	 и/или	 количество	 и	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	дължи	неустойка	 по	 чл.24,	

ал.2	от	настоящия	договор.	

/3/.	При	констатиране	от	оторизираното	лице	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	на	остатъчен	срок	на	

годност,	по‐кратък	от	70	%	/седемдесет	на	сто/	от	общия	срок	на	годност	на	стоката,	то	може	

да	откаже	да	ги	приеме,	което	се	счита	за	недоставяне	на	съответните	стоки	и	в	този	случай	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	дължи	неустойка	по	чл.24,	ал.2.		

/4/.	 При	 констатиране	 от	 оторизирано	 лице	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 на	 несъответствие	 на	

партидния	номер	на	доставените	медицински	изделия,	то	може	да	откаже	да	ги	приеме,	което	
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се	 счита	 за	 недоставяне	 на	 съответните	 стоки	 и	 в	 този	 случай	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 дължи	

неустойка	по	чл.24,	ал.2	от	договора.	

Чл.9.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	е	длъжен	с	доставяне	на	стоките	да	представи	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	

документите,	изброени	в	чл.3,	ал.3	и	чл.7,	ал.2	от	настоящия	договор.		

Чл.10.	 Ако	 оторизираното	 от	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 лице	 констатира,	 че	 при	 приемане	 на	

доставените	 стоки	има	 скъсване	или	увреждане	на	фабричната	им	опаковка,	 че	 са	доставени	

стоки	различни	от	заявените,	че	качеството	на	доставените	медицински	изделия	не	отговаря	

на	 правилата	 за	 Добра	 производствена	 и	 дистрибуторска	 практика	 /когато	 има	 съществено	

основание	да	се	направи	такъв	извод/,	то	може	да	откаже	да	приеме	стоките,	за	което	веднага	

уведомява	 упълномощения	 представител	 на	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	 който	 се	 задължава	 да	 ги	

подмени,	 без	 да	излиза	от	първоначалните	 срокове,	 така	както	 са	определени	в	чл.5,	 ал.4.	 За	

отказа	се	съставя	протокол	подписан	от	двете	страни	с	посочване	на	причините.	В	случай,	че	не	

се	спазят	посочените	срокове	за	подмяна	на	стоката	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	дължи	неустойка	за	забава	

съгласно	чл.24,	ал.1	настоящия	договор.	

Чл.11./1/.	При	невъзможност	за	доставяне	на	определени	стоки	по	вид	или	количество	

по	 получената	 заявка	 да	 уведоми	 в	 срок	 до	 2	 /два/	 часа	 по	 e‐mail,	 факс	 и	 писмено	

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	 Това	 се	 счита	 за	 писмен	 отказ	 за	 доставянето	 на	 тези	 стоки,	 за	 което	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 дължи	 неустойка	 съгласно	 раздел	 XI	 от	 настоящия	 договор	 и	

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	може	да	предприеме	действия	съгласно	чл.	24,	ал.3	от	настоящия	договор.	

/2/.	Ако	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	не	извърши	доставка,	в	рамките	на	договорения	срок	по	чл.5,	

ал.4,	 на	 определени	 стоки	 по	 вид	 или	 количество	 по	 получената	 заявка	 и	 не	 е	 представил	

писмен	отказ	за	доставянето	им,	то	това	ще	се	счита	за	мълчалив	отказ	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	да	

изпълни	 договорно	 задължение,	 а	 именно	 доставката	 на	 определените	 стоки,	 за	 които	 е	

сключил	настоящият	договор,	 за	което	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	дължи	неустойка	съгласно	раздел	XI	

от	настоящия	договор	и	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	може	да	предприеме	действия	съгласно	чл.	24,	ал.3	от	

настоящия	договор.	

Чл.12.	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	има	право	да	получи	цената	за	извършената	доставка,	в	размер	

на	общата	сума	от	доставените	стоки,	всяка	с	цена	посочена	в	Приложение	№	1	от	настоящия	

договор,	освен	в	случаите	на	чл.4,	ал.3	и	4	от	договора.	

Чл.13.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 няма	 право	 да	 прехвърля	 своите	 права	 и	 задължения	 по	

настоящия	договор.	

VII. 	ПРАВА	И	ЗАДЪЛЖЕНИЯ	НА	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	

Чл.14./1/.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 да	 заплаща	 реализираните	 по	 този	 договор	

доставки	на	стоки	в	уговорените	срокове.	

/2/.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 задължава	 да	 окаже	 необходимото	 съдействие	 на	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	за	изпълнение	на	договора.	

/3/.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 е	 длъжен	 да	 приеме	 от	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 доставените	 стоки,	 чрез	

упълномощения	 си	 представител,	 след	 като	 същият	 ги	 прегледа	 и	 оцени	 качеството	 им,	 в	

съответствие	с	нормативните	актове.	

Чл.15./1/.	 Ако	 извършената	 доставка	 не	 отговаря	 на	 изискванията	 за	 качество,	 по	

смисъла	на	приложимата	нормативна	уредба	и	този	договор,	или	е	установено	несъответствие	

между	 заявеното	 и	 доставено	 количество	 или	 доставените	 стоки	 не	 са	 придружени	 от	

изискуемите	от	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	документи,	оторизираното	от	него	лице	може	да	откаже	да	ги	

приеме.	 В	 тези	 случаи	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 може	 да	 предприеме	 действията	 по	 раздел	 ХІ	 от	
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настоящия	 договор.	 За	 отказа	 се	 съставя	 протокол	 подписан	 от	 двете	 страни	 с	 посочване	 на	

причините.	

/2/.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	си	запазва	правото	да	закупи	заявените	стоки	от	друг	доставчик,	в	

случаите	 на	 отказ	 от	 доставка	 или	 несъответствие	 на	 доставените	 стоки	 с	 техническата	

спецификация	от	документацията	за	участие	в	процедурата.	Разликата	в	цените	е	за	сметка	на	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	и	Възложителят	може	да	предприеме	действия	по		удовлетворяване	разликата	

от	гаранцията	за	добро	изпълнение.	

	

VIII . 	ГАРАНЦИЯ	ЗА	ИЗПЪЛНЕНИЕ	НА	ДОГОВОРА	

									Чл.16./1/.	Гаранцията	за	изпълнение	на	договора	е	в	размер	на	………….	лева,	

представляваща	2%	от	стойността	на	договора	без	включен	ДДС	и	се	внася	по	сметка	

на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	при	подписване	на	договора.	

Банка:	Банка	ДСК	‐	Габрово,		
Банков	код	(BIC):		STSABGSF	
Банкова	сметка	(IBAN):		BG46STSA93000021423555	
/2/.	 Гаранцията	 по	 ал.1	 на	 този	 член	може	 да	 бъде	 дадена	 и	 под	 формата	 на	 банкова	

гаранция,	валидна	за	целия	срок	на	договора,	но	не	по‐малко	от	13	/тринадесет/	месеца.	Тя	се	

предоставя	 на	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 при	 подписване	 на	 договора.	 Банковата	 гаранция	 трябва	 да	

съдържа	 условие	 за	 безусловно	и	неотменимо	изплащане	 след	писмено	предявено	искане	 от	

страна	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.		

/3/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	освобождава	гаранцията	за	изпълнение	на	договора,	без	да	дължи	

лихви,	 в	 едномесечен	 срок	 след	 приключване	 изпълнението	 на	 договора	 от	 страна	 на	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	ако	не	са	налице	условия	за	нейното	задържане..	

					/4/	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 не	 дължи	 лихва	 за	 периода,	 в	 който	 средствата	 по	 ал.	 1	 са	

престояли	на	законно	основание		в	него.	

	

Чл.17.	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 отговаря	 пред	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	 за	 точното	 изпълнение	 на	

задълженията	си	и	с	внесената	от	него	гаранция	за	изпълнение	на	договора.	

	

IX.	КАЧЕСТВО	И	СРОК	НА	ГОДНОСТ	

Чл.18./1/	Качеството	на	стоките,	предмет	на	настоящия	договор,	следва	да	отговаря	на	

техническите	 стандарти	 на	 производителя	 и	 всички	 правила	 на	 Добрата	 производствена	 и	

дистрибуторска	практика.	

	

X.	РЕКЛАМАЦИИ	

Чл.19.	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	може	да	предявява	рекламации	пред	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	за:	

а/	количество	и	некомплектност	на	 стоките	или	техническата	документация	/явни	

недостатъци/;	

б/	качество	/скрити	недостатъци/;	

в/	 при	 доставяне	 на	 стоки	 не	 от	 договорения	 вид,	 посочен	 в	 Приложение	 №	 1	 на	

настоящия	договор.	

Чл.20.	Рекламации	за	явни	недостатъци	на	стоките	се	правят	до	14	/четиринадесет/	дни	

от	датата	на	доставяне,	 като	 за	 целта	 се	 съставя	 протокол	 от	 комисия	 определена	 от	

Възложителя.	
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Чл.21.	 Рекламации	 за	 скрити	 недостатъци	 на	 стоките	 се	 правят	 през	 целия	 срок	 на	

годност	 на	 доставените	 стоки,	 непосредствено	 след	 констатирането	 се	 съставя	 протокол	 от	

комисия	определена	от	Възложителя..	

Чл.	22./1/	В	протоколите	по	чл.	20	и	по	чл.	21	се	посочват	договора,	точното	количество	

и	 качеството	 на	 получените	 стоки	 и	 партиден	 номер,	 основанието	 за	 рекламация	 и	

конкретното	искане	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.	

/2/.	 В	 срок	 от	 2	 /два/	 дни	 от	 получаване	 на	 рекламацията,	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 следва	

конкретно	да	отговори	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	в	писмена	форма	дали	приема	рекламацията	или	я	

отхвърля.	Ако	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	не	отговори	на	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	в	този	срок	следва	да	се	счита,	

че	той	приема	рекламацията.	

/3/.	Срокът	по	ал.2	на	този	член	не	се	отнася	за	случаите	уредени	в		чл.10	от	договора.	

Чл.23./1/.	При	рекламация	за	явни	недостатъци	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	е	длъжен	в	срок	от	2	

/два/	дни	от	приемане	на	рекламацията,	за	своя	сметка	и	риск	да	замени	стоките,	за	които	е	

направена	рекламация	и	да	достави	заявените	лекарствени	продукти,	съгласно	договореното,	

в	Болничната	аптека	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	Габрово.	

/2/.	При	рекламации	за	скрити	недостатъци	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	е	длъжен	в	срок	от	2	/два/	

дни	 от	 приемане	 на	 рекламацията,	 за	 своя	 сметка	 и	 риск	 да	 замени	 стоките,	 за	 които	 е	

направена	рекламация	и	да	достави	заявените	медицинските	изделия,	съгласно	договореното,	

в	 Болничната	 аптека	 на	 МБАЛ	 „Д‐р	 Тота	 Венкова”	 АД	 –	 Габрово,	 или	 по	 преценка	 на	

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	да	върне	съответната	част	от	заплатената	цена,	ведно	с	дължимите	лихви.	

	

XI.	ОТГОВОРНОСТ	ЗА	НЕТОЧНО	ИЗПЪЛНЕНИЕ,	НЕУСТОЙКИ	

Чл.24./1/.	При	писмено	уведомяване	за	забава	на	доставка	от	страна	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	

за	срок	не	по‐дълъг	от	12	/дванадесет/	часа,	след	изтичане	на	сроковете	по	чл.5,	ал.4,	същият	

дължи	 неустойка	 в	 размер	 на	 0,05%	 /нула	 цяло,	 нула	 пет	 на	 сто/	 на	 час	 от	 стойността	 на	

забавената	стока.	Нереализиране	на	доставката	в	рамките	на	посочените	12	/дванадесет/		часа,	

след	 изтичане	 на	 сроковете	 по	 чл.5,	 ал.4,	 се	 счита	 за	 недоставяне	 на	 стоката	 и	 се	 прилагат	

санкции,	съгласно	ал.2	на	този	член.	

/2/.	При	недоставяне	на	стока	по	ал.1,	изречение	2	на	настоящия	член,	както	и	съгласно	

чл.8,	ал.2,	 	ал.3,	изречение1	и	ал.4	от	настоящия	договор,	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	дължи	неустойка	в	

размер	на	5	%	/пет	на	сто/	от	стойността	на	считаната	за	недоставена	стока.	

/3/.	При	отказ	/	писмен	или	мълчалив/	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	в	случаите	на	чл.	11	ал.1	и	2,	

той	дължи	неустойка	в	размер	на	5	%	/пет	на	сто/	от	стойността	на	недоставената	стока.	

Чл.25./1/.	В	случаите	на	чл.24,	ал.3	от	договора,	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	е	свободен	да	закупи	

стоките,	за	които	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	е	направил	отказ	за	доставка,	от	друго	място.	

/2/	При	закупуване	на	стоки	по	ал.1	на	по‐висока	цена	от	тази	в	настоящия	договор,	за	

разликата	 в	 стойността	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 се	 удовлетворява	 от	 предоставената	 гаранция	 за	

изпълнение	на	договора.	

Чл.26./1/.	 При	 неточно	 изпълнение	 на	 задълженията	 по	 договора	 от	 страна	 на	

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 заплаща	 дължимото	 след	 като	 прихване	 стойността	 на	

неустойките,	по	реда	посочен	в	ал.2	на	този	член.	

/2/.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 удовлетворява	 претенциите	 си	 относно	 неизпълнението	 на	

договора	/както	и	за	заплащане	на	неустойките/	от	страна	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	по	следния	ред:	

първо	чрез	прихващане	от	дължими	суми;	при	липса	на	такива	суми	–	от	гаранцията	за	добро	
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изпълнение	по	настоящия	договор,	след	което	по	съответния	законов	ред.	

/3/.	Начисляването	на	неустойка	не	лишава	изправната	страна	да	търси	обезщетение	за	

претърпени	вреди	и	пропуснати	ползи	над	размера	на	договорената	неустойка.	

/4/.	 При	 системно	 неизпълнение	 на	 поетите	 задължения	 по	 настоящия	 договор	 от	

страна	на	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,	той	дължи	неустойка	в	размер	на	10	%	/десет	на	сто/	от	стойността	

на	 целия	 договор	 и	 	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 може	 да	 прекрати	 договора	 едностранно	 и	 без	

предизвестие,	 като	 в	 този	 случай	 настъпват	 и	 последиците	 предвидени	 в	 чл.29.	 За	 системно	

неизпълнение	се	счита	три	или	повече	пъти	нереализирани	доставки.	

	 Чл.27.	При	неизпълнение	на	 задължението	по	 чл.	 5,	 ал.	 5,	 изречение	1	 от	договора,	 за	

изпращане	 на	 потвърждение,	 че	 заявката	 е	 получена	 на	 следния	 електронен	 адрес:	

apteka.mbal.gabrovo@gmail.com	 или	 medcons.mbal.gabrovo@gmail.com	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	 дължи	

неустойка	в	размер	на	5	%	/пет	на	сто/	от	стойността	на	заявката.	

Чл.28.	При	забавяне	на	плащането	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	дължи	неустойка	в	размер	на	0,01	%	

/нула	цяло,	нула	едно	на	сто/	върху	дължимата	сума	за	всеки	просрочен	ден,	но	не	повече	от	1	

%	/едно	на	сто/	от	стойността	на	дължимата	сума.	

XII.	ПРЕКРАТЯВАНЕ	НА	ДОГОВОРА	

Чл.29.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 има	 право	 да	 прекрати	 договора,	 едностранно	 и	 без	

предизвестие,	 при	 системно	 неизпълнение	 на	 доставките	 на	 стоки	 по	 количество	 и/или	

качество.	 Същият	 има	 право	 да	 задържи	 в	 своя	 полза	 пълния	 размер	 на	 гаранцията	 за	

изпълнение	на	договора.	

Чл.30.	 При	 прекратяване	 на	 договора	 по	 вина	 на	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 ‐	 неизпълнение	 на	

поетите	 по	 настоящия	 договор	 задължения,	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ,	 начислява	 предвидените	 в	

раздел	ХІ	неустойки	и	задържа	пълния	размер	на	гаранцията	за	изпълнение.	

Чл.31.	 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ	 може	 да	 прекрати	 договора,	 ако	 в	 резултат	 на	 обстоятелства,	

възникнали	 след	 сключването	 му,	 не	 е	 в	 състояние	 да	 изпълни	 своите	 задължения.	 В	 този	

случай	 дължи	 обезщетение	 на	 ИЗПЪЛНИТЕЛЯ	 за	 претърпените	 вреди	 от	 сключването	 на	

договора.	

Чл.32.	Договорът	се	прекратява	с	изтичане	на	срока,	за	който	е	сключен,	освен	в	случая	

изрично	посочен	в	следващия	член.	

XIII.	СЪОБЩЕНИЯ	

Чл.33.	 /1/.	 Всички	 съобщения	 между	 страните,	 свързани	 с	 изпълнението	 на	 този	 договор	 са	

валидни,	ако	са	направени	в	писмена	форма,	подписани	от	упълномощените	представители	на	

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	и	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	Писмената	форма	се	смята	спазена	и	когато	съобщението	е	

изпратено	 по	факс	 или	 електронната	 поща	на	 страните,	 като	насрещната	 страна	 писмено	по	

факс	или		електронна	поща	отговори,	че	е	получил	съобщението.	

/2/.	Ако	някоя	от	страните	промени	посочените	адреси,	без	да	уведоми	другата	страна,	

последната	не	отговаря	за	неполучени	съобщения,	уведомления	и	други	подобни.	

/3/.	За	целите	на	този	договор	адресите	на	страните	са:	

за	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:	гр.	Габрово,	ул.	„Д‐р	Илиев	Детския”	№	1;	тел/факс:	0035966	800	956;	

електронна	поща:	apteka.mbal.gabrovo@gmail.com		

	

за	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:	държава:	..............................................	;	гр.	.................................................	;	ул.	

...........................................................................................	;	телефон:	.........................................;	факс:	.......................;	

електронна	поща:	.......................................................	
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/4/.	За	дата	и	час	на	съобщението	се	смятат	датата	и	часа	на:	

‐ предаването	‐	при	ръчно	предаване	на	съобщението;	

‐ пощенското	клеймо	на	обратната	разписка	‐	при	изпращане	по	пощата;	

‐ приемането	‐	при	изпращане	по	телефакс;	

‐ обратния	e‐mail	за	потвърждаване	‐	при	изпращане	по	електронна	поща.	

	

Чл.35.	За	всички	неуредени	въпроси	в	настоящия	договор	ще	се	прилагат	разпоредбите	на	

действащото	българско	законодателство.	Страните	се	уговорят	да	разрешават	възникналите	

разногласия	относно	тълкуването,	изпълнението	и	прекратяването	на	договора	посредством	

споразумение.	 При	 невъзможност	 от	 решаване	 на	 възникналите	 спорове	 по	 този	 начин,	 то	

същите	ще	се	отнасят	до	разглеждане	и	решаване	от	компетентните	съдилища	на	Република	

България.	 На	 основание	 чл.117,	 ал.2	 от	 ГПК	 страните	 се	 съгласяват,	 че	 	 компетентен	 да	

разгледа	 	 имуществен	 спор	 между	 страните,	 като	 първа	 инстанция,	 ще	 бъде	 Районен	 съд	

гр.Габрово,	съответно	Окръжен	съд	гр.Габрово.	

Чл.36.	 Настоящият	 	 договор	 	 се	 	 сключва	 	 и	 изпълнява	 в	 съответствие	 със	

законодателството	на	Република	България	и	представлява	цялостно	уреждане	между	страните	

по	отношение	предмета	на	договора.	

Настоящият	договор	се	състави	и	подписа	в	три	еднообразни	екземпляра	на	български	

език	–	два	за	ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ	и	един	за	ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.	

	

	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	…………………...	 	 	 ИЗПЪЛНИТЕЛ:……………………..	

	 	 /Изпълнителен	директор/	

	

Съгласувал:	...............................	 	 	 	 	 	

	 							/Гл.	счетоводител/										

	

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

																										/юрисконсулт/	 		
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ОБРАЗЕЦ	13	

	

БАНКОВА	ГАРАНЦИЯ	

ЗА	УЧАСТИЕ	В	ПРОЦЕДУРА	ЗА	ВЪЗЛАГАНЕ	НА	ОБЩЕСТВЕНА	ПОРЪЧКА	

ДО	

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:		

МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	

Адрес:	

ул.	„Д‐р	Илиев	Детския”	№	1	

гр.	Габрово	–	5300	

Република	България	

	

	 Известени	 сме,	 че	 нашият	 Клиент,	 [наименование	 и	 адрес	 на	 участника],	 наричан	 за	

краткост	 по‐долу	 УЧАСТНИК,	 ще	 участва	 в	 откритата	 с	 Ваше	 Решение	 №	 ……………………..	

открита	процедура	за	възлагане	на	обществена	поръчка	с	предмет:	"Доставка	на	специфични	

медицински	изделия	за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	

АД	‐	Габрово"	

	 Също	 така	 сме	 информирани,	 че	 в	 съответствие	 с	 условията	 на	 процедурата	 и	

разпоредбите	 на	 Закона	 на	 обществените	 поръчки,	 УЧАСТНИКЪТ	 трябва	 да	 представи	 в	

офертата	си	банкова	гаранция	за	участие	в	процедурата,	открита	във	Ваша	полза,	за	сумата	в	

размер	 на	 (словом:	 )	 [посочва	 се	 цифром	 и	 словом	 стойността	 и	 валутата	 на	 гаранцията	

съгласно	обявлението	по	процедурата].	

Като	се	има	предвид	гореспоменатото,	ние	______________	[наименование	и	адрес	на	Банката],	с	

настоящото	поемаме	неотменимо	и	безусловно	задължение	да	заплатим	по	посочената	от	Вас	

банкова	сметка,	сумата	от	(словом:	)	

[посочва	 се	 цифром	 и	 словом	 стойността	 и	 валутата	 на	 гаранцията	 ],	 в	 срок	 до	 3	 (три)	

работни	дни	след	получаване	на	първо	Ваше	писмено	искане,	съдържащо	Вашата	декларация,	

че	УЧАСТНИКЪТ	е	извършил	едно	от	следните	действия:	

a)	оттегли	офертата	си	след	изтичане	на	срока	за	получаване	на	офертите;	

б)	 е	 определен	 за	 изпълнител,	 но	 не	 изпълни	 задължението	 си	 да	 сключи	 договор	 за	

обществената	 поръчка	 в	 едномесечен	 срок	 след	 изтичането	 на	 срока	 за	 обжалване	 на	

решението	 за	 определяне	 на	 изпълнител	 в	 случаите,	 когато	 не	 е	 подадена	 жалба	 или	 е	

подадена	жалба,	но	не	е	поискано	налагане	на	временна	мярка.	

Вашето	искане	за	усвояване	на	суми	по	тази	гаранция	e	приемливо	и	ако	бъде	изпратено	до	

нас	 в	 пълен	 текст	 чрез	 надлежно	 кодиран	 телекс/	 телеграф	 от	 обслужващата	 Ви	 банка,	

потвърждаващ,	че	Вашето	оригинално	искане	е	било	‐изпратено	до	нас	чрез	препоръчана	поща	

и	 че	 подписите	 на	 същото	 правно	 обвързват	 Вашата	 страна.	 Вашето	 искане	 ще	 се	 счита	 за	

отправено	 след	постъпване	или	на	Вашата	писмена	молба	 за	плащане,	или	по	телекс,	или	по	

телеграф	на	посочения	по‐горе	адрес.	

Тази	гаранция	влиза	в	сила,	от	………….часа	на	…………..г.	[посочва	се	датата	и	часа	на	крайния	

срок	за	представяне	на	офертите].	

Отговорността	ни	по	тази	гаранция	ще	изтече	в	___часа	на	_________	г.	[посочва	се	дата	и	час,	

съобразени	с	Обявлението	и	документацията	–	минимум	120	(сто	и	двадесет)	календарни	дни,	
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считано	от	крайния	срок	за	представяне	на	офертите],	до	която	дата,	какъвто	и	да	е	иск	по	нея,	

трябва	да	бъде	получен	от	нас./	

След	 тази	 дата	 гаранцията	 автоматично	 става	 невалидна,	 независимо	 дали	 това	 писмо‐

гаранция	ни	е	изпратено	обратно	или	не.	

Гаранцията	трябва	да	ни	бъде	изпратена	обратно,	веднага	след	като	вече	не	е	необходима	

или	нейната	валидност	е	изтекла	(което	от	двете	събития	настъпи	по‐рано).	

Гаранцията	се	издава	в	полза	на	МБАЛ	„Д‐р	Тота	Венкова”	АД	–	гр.	Габрово	и	не	може	да	бъде	

прехвърляна.	

	

Подпис	и	печат,	

(БАНКА)	
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Образец	№14	‐приложение		към	договора	

БАНКОВА	ГАРАНЦИЯ	ЗА	ИЗПЪЛНЕНИЕ	НА	ДОГОВОР	

Известени	сме,	че	нашият	Клиент	…………………………………………………	[наименование	и	адрес	

на	участника],		наричан	за	краткост	по‐долу	Изпълнител,	с	Ваше	Решение	№		 /	 г.	

[посочва	се	№	и	дата	на	Решението	за	класиране]	е	класиран	на	първо	място	в	процедурата	за	

възлагане	на	обществена	поръчка	с	предмет:	"Доставка	на	специфични	медицински	изделия	

за	инвазивна	кардиология	за	нуждите	на	МБАЛ	"Д‐р	Тота	Венкова"	АД	‐	Габрово"	с	което	е	

определен	за	Изпълнител	на	посочената	обществена	поръчка.	

	 Също	 така,	 сме	 информирани,	 че	 в	 съответствие	 с	 условията	 на	 процедурата	 и	

разпоредбите	 на	 Закона	 на	 обществените	 поръчки,	 при	 подписването	 на	 Договора	 за	

възлагането	 на	 обществената	 поръчка,	 Изпълнителят	 следва	 на	 Вас,	 в	 качеството	 Ви	 на	

Възложител	на	горепосочената	поръчка,	да	представи	банкова	гаранция	за	добро	изпълнение	

открита	 във	 Ваша	 полза,	 за	 сумата	 в	 размер	 на	 (словом:	 )	 [посочва	 се	 цифром	 и	 словом	

стойността	и	валутата	на	гаранцията	съгласно	Обявлението	по	процедурата],	за	да	гарантира	

предстоящото	изпълнение	на	задължения	си,	в	съответствие	с	договорените	условия.	

	 Като	 се	 има	предвид	 гореспоменатото,	 ние	 ______________	 [Банка],	 с	 настоящето	поемаме	

неотменимо	и	безусловно	задължение	да	Ви	заплатим	всяка	сума,	предявена	от	Вас,	но	общият	

размер	на	които	не	надвишава		 	 	(словом:		 	 	 	 	 	

	 )	[посочва	се	цифром	и	словом	стойността	и	валутата	на	гаранцията],	в	срок	до	3	(три)	

работни	 дни	 след	 получаването	 на	 първо	 Ваше	 писмено	 поискване,	 съдържащо	 Вашата	

декларация,	че	ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ	не	е	изпълнил	някое	от	договорните	си	задължения.	

	 Вашето	 искане	 за	 усвояване	 	 на	 суми	 по	 тази	 гаранция	 e	 приемливо	 и	 ако	 бъде	

изпратено	до	нас	в	пълен	текст	чрез	надлежно	кодиран	телекс/телеграф	от	обслужващата	Ви	

банка,	потвърждаващ	че	Вашето	оригинално	искане	е	било	изпратено	до	нас	чрез	препоръчана	

поща	и	че	подписите	на	същото	правно	обвързват	Вашата	страна.	Вашето	искане	ще	се	счита	за	

отправено	 след	постъпване	или	на	Вашата	писмена	молба	 за	плащане,	или	по	телекс,	или	по	

телеграф	на	посочения	по‐горе	адрес.		

	 Тази	гаранция	влиза	в	сила,	от	момента	на	нейното	издаване.	

	 Отговорността	ни	по	тази	 гаранция	 	ще	изтече	на	 	 ____________[посочва	се	дата	и	час	на	

валидност	на	гаранцията	съобразени	с	договорените	условия	‐	в	срок	до	30	(тридесет)	дни	след	

изтичане	на	срок	на	договора,	ако	липсват	основания	за	задържането	на	гаранцията],	до	която	

дата,	 какъвто	 и	 да	 е	 иск	 по	 нея,	 трябва	 да	 бъде	 получен	 от	 нас.	 След	 тази	 дата	 гаранцията	

автоматично	става	невалидна,	независимо	дали	това	писмо‐гаранция	ни	е	изпратено	обратно	

или	не.	

	 Гаранцията	 трябва	 да	 ни	 бъде	 изпратена	 обратно	 веднага	 след	 като	 вече	 не	 е	

необходима	или	нейната	валидност	е	изтекла,	което	от	двете	събития	настъпи	по‐рано.	

	 Гаранцията	 се	 издава	 в	 полза	 на	 МБАЛ	 „Д‐р	 Илиев	 Детския”	№	 1	 и	 не	 може	 да	 бъде	

прехвърляна.	

	Подпис	и	печат,	(БАНКА)	

	

	

	


