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   РАЗДЕЛ ІІІ 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

 

1. Възложител на поръчката 

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

по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е МБАЛ - Русе АД, с адрес: гр. Русе - 7002, ул. 

„Независимост” № 2. 

  МБАЛ - Русе АД е юридическо лице и има право на собственост и самостоятелен бюджет. 

МБАЛ - Русе АД е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП и като такъв има задължението при 

възлагането на обществени поръчки да спазва разпоредбите на Закона за обществените поръчки и 

подзаконовите нормативни актове по прилагането му.  

  С протокол № 11 / 02.08.2013 г., Съветът на директорите на МБАЛ - Русе АД е взел решение за 

провеждане на настоящата процедура.   

 

2. Предмет и обект на поръчката 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществяване чрез покупка” 

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

Предметът на обществената поръчка  е: «Доставка на хирургични конци, рентгенови филми 

и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД». 

  Поръчката съдържа 237 (двеста тридесет и седем) самостоятелно обособени позиции.  

  Всеки участник има право да представи по едно предложение за изпълнение на поръчката, за 

една, няколко или всички обособени позиции. 

  Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на участниците. 

 

3. Описание:  

Предметът на поръчката е периодична доставка по предварителна заявка на медицински 

изделия, необходими за изпълнение на лечебната дейност в „МБАЛ – Русе” АД.  

Продуктите, предмет на настоящата поръчка, са посочена по обособени позиции в раздел Б на 

Обявлението за поръчка и в раздел ІV „Техническа спецификация” на документацията за участие. 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката:  

Срок за доставяне на медицинските изделия: до 72 (седемдесет и два) часа след получаване на 

заявка. Срокът се изчислява от часа, следващ този, в който е получена заявката, и изтича в края на 

последния час. Когато последния час след получаване на заявка изтича в неприсъствен ден, срокът 

изтича в първия следващ присъствен ден. 

Срокът за изпълнение на договора е 12 (дванадесет) месеца и започва да тече от датата на 

сключване на договора. 

 

5. Предлагана цена: Участниците предлагат цена за изпълнение на поръчката в лева без 

включен  ДДС.  

 

            6.  Начин и срок на плащане: Настоящата процедура се реализира със собствени средства на 

Възложителя. Плащанията се извършват от бюджета на МБАЛ-Русе АД, по банков път, съгласно 

условията, посочени в документацията, офертата на класирания на първо място за съответната позиция 

и договора, сключен с него. Плащането се извършва по посочена от изпълнителя банкова сметка. 

Срокът на отложено плащане е 60 дни.  

 

7.  Място на изпълнението: Всички изделия се доставят франко Болничната аптека на МБАЛ-

Русе АД , на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2. Стойността на доставката не се заплаща отделно от 

Възложителя, а следва да бъде включена в ценовото предложение на участника или да бъде за негова 

сметка. При доставяне на медицинските изделия, изпълнителят представя следните документи: 

 а)    доставна фактура – оригинал и две копия, отговаряща на изискванията на  ЗСчет.; 
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б)    приемо - предавателни протоколи. 

В приемо–предавателния протокол се включва следната задължителна информация: 

1. количество по видове медицински изделия, дата на доставяне, партиден номер и срок на 

годност; 

2. името и адреса на управление на доставчика, номер и дата на издаване на документа, 

удостоверяващ правото му за извършване на търговия на едро с медицински изделия, и данни, 

идентифициращи органа, издал документа. 

 

8. Количествата на медицинските изделия са прогнозни в зависимост от нуждите на 

лечебния процес в болницата и Възложителят не се задължава да ги закупува в пълния им обем. 

Продуктите се доставят от Изпълнителя, след получена заявка от страна на Възложителя, в 

която са посочени наименованието на продуктите и тяхното количество. Заявката се изпраща по факс, 

по електронен път или по телефон. 

 

9. Прогнозната стойност на обществената поръчка за всички обособени позиции е в размер на  

993503.06 лева без ДДС. 

Прогнозната стойност в лева без ДДС за всяка обособена позиция е посочена в Раздел V 

„Техническа спецификация, прогнозна стойност и размер на гаранцията за участие за всяка от 

обособените позиции». 

 

10. Срок на валидност на офертите : 

Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата, трябва да бъдат със срок 

на валидност най–малко 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност. 

 

11. 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. 

 

12. Мотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката:  

  Естеството на поръчката позволява достатъчно точно да се определи техническата 

спецификация и не са налице условията за провеждане на състезателен диалог или някоя от 

процедурите на договаряне – с обявление или без обявление, поради което 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 

публични финансови средства. 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.  

В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват всички български и/или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения. Няма изискване за 

създаване на юридическо лице, ако участникът определен за изпълнител е обединение на физически 

и/или юридически лица. 

Съгласно чл. 64, ал.1 от ЗОП, Възложителят изпраща обявлението най-малко 52 дни преди 

крайния срок за получаване на офертите, а в случаите по чл. 14 ал. 3 - най-малко 40 дни преди 

крайния срок. На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, срокът по чл. 64, ал.1 от ЗОП се намалява със 7 дни, 

поради изпращане на обявлението по електронен път и с още 5 дни, поради това че от датата на 

публикуване на обявлението в електронен вид. Възложителят предоставя пълен достъп по електронен 

път до документацията за участие и посочва в обявлението на интернет адреса, на който тя може да 

бъде намерена - www.mbal.rousse.bg. 
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РАЗДЕЛ ІV 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ И РАЗМЕР НА 

ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ ЗА ВСЯКА ОТ ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

 

Общи изисквания към предлаганите медицински изделия: 

 

1. Да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия. 

Медицинските изделия се пускат на пазара и/или се пускат в действие, когато отговарят на 

изискванията на ЗМИ и на актовете по прилагането му.  

Производителите, установени на територията на Република България, могат да извършват 

търговски сделки с произведените от тях изделия без разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия. 

Търговия на едро с медицински изделия на територията на Република България могат да 

извършват физически или юридически лица, регистрирани като търговци по Търговския закон или по 

законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по Споразумението за 

Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария, на които е издадено 

разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ 

правото им да търгуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава. 

   

2. Медицинските изделия да  имат: 

1.   нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ; 

2. декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. Когато 

производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското 

икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен 

представител"; 
3.   нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; 

4.  нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато процедурите, определени в 

наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му; 

5. нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения представител 

и вносителя; 

6.  инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона. 

 

3. Остатъчният срок на годност на доставяните медицински изделия следва да бъде не по-

кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя.  

 

Предлаганите от участника видове и количества медицински изделия следва  напълно да 

съответстват като мерна единица или брой на посочените в спецификацията. 

Срок за доставяне на медицинските изделия: Доставянето на медицински изделия трябва да се 

извършва в срок до 72 (седемдесет и два) часа от получаване на писмена заявка от Възложителя. 

Медицинските изделия се доставят от Изпълнителя, след получена заявка от страна на 

Възложителя, в която са посочени наименованието на медицински изделия и тяхното количество. 

Заявката се изпраща по факс, по електронен път или се съобщава по телефон. 

Всяка оферта задължително следва да включва всички номенклатурни единици в рамките 

на обособената позиция, за която се подава. 

 

 

Специфични медико-технически изисквания към Медицински изделия – Игли за 

медицинска употреба, Инфузионни системи и системи за хемотрансфузия, Остриета за скалпели 

и Скалпели - еднократни: 

Трябва да отговарят на изискванията на НАРЕДБА  №  3  от  8.05.2013  г.  за  утвърждаването  на  

медицински  стандарт  по превенция и контрол на вътреболничните инфекции, обн., ДВ, бр. 43 от 

14.05.2013 г. Обезопасените продукти трябва да осигурят защита на персонала и пациента от 

инцидентни убождания с остри предмети по време и след употреба, както и по време и след 

депонирането им.  
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Характеристиката на медицински изделия и предмети с обезопасителен механизъм включва: 

1.1. обезопасителният механизъм да бъде интегриран към иглата, а не допълнителен аксесоар; 

1.2. активирането на обезопасителния механизъм трябва да е интуитивно и веднага след извършване на 

манипулацията; 

1.3. активирането на обезопасителния механизъм да може да бъде извършвано само с една ръка; 

1.4. използването на обезопасителния механизъм не води до промяна в техниката на  съответната 

манипулация; 

1.5. обезопасителният механизъм остава активиран през цялото време на употреба, както и след 

изхвърляне на изделието; 

1.6. обезопасителният механизъм е напълно съвместим с останалите аксесоари. 

  За предпазване на здравните работници от инфекции и превенция от убождане с остри 

замърсени с кръв игли при периферната венозна канюлация, е необходимо: 

1.1. задължително използване на стерилни еднократни периферни венозни канюли, снабдени с пасивен 

обезопасителен механизъм, предпазващ здравните професионалисти от убождане с кухи замърсени с 

кръв игли, а именно: 

1.2. обезопасителният механизъм да е неразделна част от изделието; 

1.3. обезопасителният механизъм да бъде пасивен (не изисква допълнително активиране от 

потребителя); 

1.4.  обезопасителният механизъм да предотвратява повторно използване; 

1.5.  използването на медицински изделия и предмети с обезопасителен механизъм да не изисква 

каквато и да е промяна в ежедневната практика на приложение и употреба от страна на здравните 

професионалисти; 

1.6.  ако се изисква активиране от потребителя, то да може да бъде извършено с една ръка; 

1.7.  лесно разпознаване на активираното устройство за безопасност; 

1.8.  обезопасителният механизъм да остава активиран през цялото време на употреба, както и след 

изхвърлянето на изделието; 

 1.9.  изделията да са лесни и удобни за употреба; 

 1.10. изделията да бъдат безопасни за пациента. 

 

Техническата спецификация, прогнозните количества и размерът на гаранция за участие за всяка 

от обособените позиции – медицински изделия, са посочени в табличен вид в Приложение № 12 на 

документацията с наименование „Техническа спецификация, прогнозна стойност и размер на 

гаранцията за участие за всяка от обособените позиции – медицински изделия” - Таблица № 1 във 

формат Excel  
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РАЗДЕЛ V 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА И ЗА ПОДАВАНЕТО Й 

 

І. ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО, НА КОИТО Е ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ И ДОКУМЕНТИ ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ТЯХНАТА ЛИПСА 

 
Обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване 

на Участниците. 

 

1. От участие в процедурата се отстранява Участник, за който е налице което и да е от 

следните обстоятелства по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, 

т.4 и т.5 и ал.5  от Закона за обществените поръчки. 

1.1. осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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; 

1.2. обявен е в несъстоятелност; 

1.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони 

и подзаконови актове; 

1.4. 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 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 участникът е преустановил 

дейността си; 

1.5. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка; 

1.6. има парични 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 участникът е установен. 

1.7. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 години. 

1.8. 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; 

1.9. при които лицата по чл. 47, ал. 4 ЗОП са свързани лица с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация; 

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

на конфликт на интереси. 

 

2. Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл.47, ал.1, т.1 б "а", "б", "в", "г", 

"д", и ал.2, т.5  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 - за физическото лице - търговец; 
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7.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват 

кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице има повече 

от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е 

включена територията на Република България. 

 

3. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо 

или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по 

чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от Закона за 

обществените поръчки. 

4. Когато Участникът е обединение или предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, изискванията на чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и 

ал.5 от ЗОП, се прилагат за всички съдружници на обединението, съответно и за подизпълнителите. 

5. За обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 

от ЗОП., когато  участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от 

лицата, които могат самостоятелно да го представляват.  

 

 Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 

чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП: 

 

1. При подаване на офертата Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, б 

"а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП със собственоръчно подписани 

декларации по Образец.  

2. При подписване на договора за обществена поръчка Участникът, определен за изпълнител, е длъжен 

да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", 

"г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5  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. Не се представят документи, отнасящи се за обстоятелства, вписани в Търговския регистър. 

3. Когато в съответната чужда държава не се издават документите по чл.47, ал.1,т.1, б "а", "б", "в", "г", 

"д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5 от ЗОП или когато те не включват всички случаи по чл.47, ал.1,т.1, б "а", 

"б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, т.1, т.3 и т.5  от ЗОП, Участникът представя клетвена декларация, ако 

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

4. 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.             

 

 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКОТО И ФИНАНСОВО 

СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

І. Изисквания във връзка с вписването в професионални регистри: 

1. Участникът да е вписан в Регистъра по чл. 31 и/или чл. 81 от Закона за медицинските 

изделия, воден от Изпълнителната агенция по лекарствата. 

 

ІІ. Икономическо и финансово състояние на Участниците. 

1. Минимални изисквания към икономическите и финансови възможности на 

участниците: 

1. Възложителят не поставя минимални изисквания към икономическите и финансови 

възможности на участниците. 
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2. Минимални изисквания към техническите възможности на участниците: 

2.1. Участникът да е изпълнил минимум 2 (два) договора за доставки на медицински изделия , 

сходни с предмета на обособената позиция, за която подава оферта, през последните 3 (три) години, 

считано до датата, вписана в обявлението като краен срок за получаване на оферти.  

2.2. Участникът да има въведена сертифицирана система за управление на качеството, съгласно 

стандарт EN ISO 9001 : 2008, или еквивалент, с обхват на сертификата, съответен на предмета на 

поръчката, или еквивалент. 

2.3. Участникът да е оторизиран от производителя на медицинското изделие или от 

упълномощеният представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, да доставя предлаганите изделия в 

Република България.  

2.4. Участникът (в качеството му на търговец) да отговаря на нормативните изисквания по ЗМИ 

и предлаганите от него изделия да отговарят на нормативните изискванията за употреба в Република 

България на медицински изделия, съгласно ЗМИ и актовете по прилагането му. 

2.5. Участникът да разполага със сервизна база и оборудване, необходими за изпълнение на 

поръчката. 

 

Приложение на изискванията към участниците спрямо подизпълнител и обединение, което 

не е юридическо лице: 

 При участие на подизпълнители, изискванията ще се прилагат съобразно вида и дела на тяхното 

участие. По отношение на броя изпълнени договори от подизпълнителя, той следва да има поне един 

изпълнен успешно договор съобразно вида на изпълняваната от него работа, независимо от неговия 

обем. 

 Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор 

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 обединението.  

Участник може да използва ресурсите на други физически или юридически лица при изпълнение 

на поръчката, при условие че докаже, че ще има на свое разположение тези ресурси.  

 

 

ІІІ. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

Офертата се представя в МБАЛ-Русе АД в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.  

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, и 

обособените позиции, за които участва.  

Пликът съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

 

ПЛИК № 1  с надпис „Документи за подбор“, в който се поставят:  

1) Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 

2) Оферта (по образец); 

3) Документ, удостоверяващ, че участникът е вписан като търговец в Търговския регистър на Агенция 

по вписванията, с посочване на ЕИК на участника (за български физически или юридически лица), или 

е регистриран като търговец съгласно националното законодателство по месторегистрация (за 

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения). При участие на подизпълнител, 

посочения документ се представя и от подизпълнителя. При участие  на обединение, посочения 

документ се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

4) При участник обединение, което не е юридическо лице - Договор за създаване на обединението, в 

който е предвидено разпределението на отговорностите на членовете на обединението по изпълнение 

на поръчката и е посочен представляващият обединението; 



 10 

5) Документ за внесена гаранция за участие - в оригинал, придружен със списък на позициите, за които 

е внесена гаранция за участие. В списъка се посочва позиция, размер на внесена гаранция за участие по 

позиция и обща сума, формирана като сбор на всички внесени суми за гаранция за участие по 

позициите, за които участникът подава оферта.  

6) Декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б "а", "б", "в", "г", "д", т.2 и т.3, ал.2, 

т.1, т.2а, т.3, т.4 и т.5 и ал.5 от ЗОП – в оригинал, по образец. Когато участникът предвижда участието 

на подизпълнители при изпълнение на поръчката, посочените декларации се представят и за 

подизпълнителите. При участие  на обединение, посочените декларации се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

7) Декларация от участника за подизпълнителите, когато участникът предвижда такива, както и вида на 

работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие (по образец); 

8) Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв (по образец);  

9)  Справка за участника (по образец); 

10) Документ за закупена документация за участие; 

11) Декларация за приемане на условията в проекта на договор (по образец); 

12) Изрично писмено Пълномощно с нотариално удостоверяване на подписа на лицето, което 

представлява Участника в процедурата. (Пълномощно се представя, когато Офертата не е подписана от 

управляващия и представляващ Участника съгласно актуалната му регистрация или съгласно договора 

за създаване на обединение.) 

13)  При участник - търговец с медицински изделия  - Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия, издадено от ИАЛ, или друг документ, удостоверяващ правото на участника за извършване на 

търговия с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава членка или на друга 

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

Конфедерация Швейцария. Документът се представя в заверен от участника препис. 

При участник – производител на медицински изделия, установен на територията на Република 

България - Документ, удостоверяващ, че участникът е производител на медицински изделия, установен 

на територията на Република България и съдържащ данни за медицинското изделие, издаден по реда на 

ЗМИ. Документът се представя в заверен от участника препис. 

14) Доказателства за техническите възможности и/или квалификация по чл. 51 от ЗОП, посочени 

от възложителя в обявлението за обществена поръчка:  

1. Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки на медицински изделия,  

сходни с предмета на обособената позиция, за която се подава оферта, изпълнени през последните три 

години, считано до датата, вписана в обявлението като краен срок за получаване на оферти, 

включително стойностите, датите и получателите, придружена от препоръки за добро изпълнение. 

Представените препоръки за добро изпълнение следва да бъдат издадени от възложители, посочени в 

списъка , на които участникът е доставял медицински изделия, сходни с предмета на обособената 

позиция, за която подава оферта. Участник, който е новорегистриран търговец или не е упражнявал 

търговска дейност за период от последните три години, представя декларация, съдържаща списък на 

основните договори за доставки, извършени през периода, в който реално е осъществявал такава 

дейност, включително стойностите, датите и получателите ( по образец).  

 2. Валиден сертификат на името на участника за въведена сертифицирана система за управление 

на качеството съгласно стандарт EN ISO 9001 : 2008, или еквивалент, с обхват на сертификата, 

съответен на предмета на поръчката или еквивалент, или други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството. Документът се представя в заверен от участника препис. 

3.Оригинал или оригинал на легализиран превод на български език на оторизационно писмо на 

името на участника, издадено от производителя на медицинското изделие или от упълномощеният 

представител, по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ, от което да е видно, че участникът е упълномощен да 

доставя предлаганите изделия в Република България.  

3.1.  Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на държава 

членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство -  заверено от участника 

копие от оригинала и превод на български език. При представени ЕС сертификати, в които 
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производителя и упълномощения представител са вписани, не е необходимо да се представя документа 

за упълномощаване. 

4. Декларация, че участникът (в качеството му на търговец) отговаря на нормативните 

изискванията по ЗМИ и че предлаганите от него изделия отговарят на нормативните изискванията за 

употреба на медицински изделия в Република България, съгласно ЗМИ и актовете по прилагането му. 
Декларацията е в свободен текст. 

5. Декларация, съдържаща списък на сервизна база и оборудване, с които участникът разполага 

за изпълнение на поръчката (Декларацията е в свободен текст). 

 

Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят: 

1. Предложение за изпълнение на поръчката, в което е посочен срок за изпълнение на поръчката 

– по образец, Приложение № 2.  

2. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер и номер на 

обособената позиция, за която се отнася предложението.  

3. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка, 

удостоверяваща, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по 

приложимите процедури за оценяване на съответствието и/или Декларация за съответствие от 

производителя или от упълномощено от него лице -  заверен от участника препис от оригинала и 

превод на български език.  
4.  Инструкция за употреба на съответния продукт в превод на български език, с изключение на 

изделията, за които това не е предвидено в закона. 

Само за обособените позиции, посочени в Приложение № 13 – Списък на медицинските изделия 

по обособени позиции, за които Възложителят изисква представяне на мостра - Таблица № 2 във 

формат Excel: 

5. Мостри, които са етикетирани с данните на участника и с посочен номер на обособената 

позиция, съобразно спецификацията на Възложителя.  

 

*Подават се толкова плика № 2, по колкото обособени позиции се участва.  

Върху всеки плик № 2 се посочва за коя обособена позиция се отнася. Всички пликове № 2 за 

отделни позиции се поставят в един общ плик с надпис “ПЛИКОВЕ № 2 на участник 

....................................(изписва се името на участника)”. 

 

 

Плик № 3 с надпис "Предлагана цена“, в който се поставят: 

При предложение по обособена позиция , в която е включено само едно медицинско изделие:  

1. Ценово предложение –  по образец (Приложение № 3), което съдържа: 

- Цена за една мерна единица в лева без включен  ДДС, до втория знак след десетичната запетая, на 

предлаганото медицинско изделие .  

- Стойност, изчислена въз основа на оферираната цена за една мерна единица на предлаганото 

медицинско изделие, умножена по прогнозното количество за това изделие, в лева, без включен  ДДС. - 

по тази стойност ще се сравняват ценовите оферти. 

При предложение по обособена позиция, в която са включени повече от едно медицинско 

изделие:  

1. Ценово предложение –  по образец (Приложение № 3-1), което съдържа: 

- Цена за една мерна единица в лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая, на всяко 

предлагано медицинско изделие, включена в обособената позиция  .  

- Стойност, изчислена въз основа на оферираната цена за една мерна единица на предлаганото 

медицинско изделие, умножена по прогнозното количество за това изделие, в лева без начислен ДДС. 

- Общата стойност на офертата,  в лева, без включен  ДДС / изчислена като сума от стойностите на 

всички включени в позицията изделия, където стойността на всяко изделие е произведение от  Цена за 

една мерна единица в лева без ДДС, умножена по прогнозното количество/ - по тази стойност ще се 

сравняват ценовите оферти. 
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  *Подават се толкова плика № 3, по колкото обособени позиции се участва.  

Върху всеки плик № 3 се посочва за коя обособена позиция се отнася. Всички пликове № 3 за 

отделни позиции се поставят в един общ плик с надпис “ПЛИКОВЕ № 3 на участник 

....................................(изписва се името на участника)”. 

 

 

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

 1.  Документацията за участие може да се получи всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 

датата, посочена в Обявлението. Документацията се получава в сградата на МБАЛ- Русе АД, 

ул."Независимост" № 2, Счетоводство, срещу представяне документ за плащане.  Цената на 

документацията е посочена в обявлението. Плащането може да се извърши в касата или по банков път 

по сметка: IBAN  BG36CREX92601010790800, BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе. При 

получаване на документацията, участникът предоставя следните данни - име, адрес, телефон, факс и e-

mail. Лицата имат право да разглеждат документацията на място преди да я закупят. При поискване от 

заинтересованото лице, придружено от платежен документ за стойността на документацията, 

документацията се изпраща за сметка на лицето, направило искането. Контакти по повод искането за 

изпращане на документация  – счетоводство, тел. 082/ 887201, факс 082/ 834458. 

 2. До 10 дни преди изтичането на срока за подаване на офертите лицата могат да поискат 

писмено от възложителя разяснения по документацията за участие. Възложителят изпраща 

разяснението до всички лица, които са закупили документация за участие и са посочили адрес за 

кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и 

към документацията, която предстои да се закупува от други участници. 

3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 

промени, допълни или да оттегли офертата си. 

4. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да представи 

само една оферта. 

5. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не 

може да представя самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 

да участва само в едно обединение. 

6. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

възложителя условия. 

7. Срокът за получаване на оферти и мястото на тяхното подаване са посочени съответно в т. 

IV.3.4 и т. I.1 от обявлението за обществена поръчка. 

8. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 

него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, и обособените 

позиции, за които участва.  

9. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик.  

10. Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. За настоящата процедура срокът на валидност на офертите 

е 120 календарни дни включително, считано от крайната дата за предаване на офертите съгласно 

обявлението за поръчката.  

 11. Съгласно чл. 58, ал. 3 от ЗОП Възложителят може да изиска от класираните участници да 

удължат срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора. 

12. Когато за някой от посочените документи от офертата е определено, че може да се 

представи в „заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който копието на документа е ясно 

четливо и има следното съдържание: гриф „вярно с оригинала”; името и фамилията на лицето, 

заверило документа; датата, на която е извършена заверката; собственоръчен подпис на посоченото 

лице, положен със син цвят под заверката; положен мокър печат на участника (в случай че участника 

има такъв). 



 13 

V. ГАРАНЦИИ 

1. Участникът представя гаранция за участие в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, а определеният изпълнител представя гаранция за изпълнение при подписването на договора. 

В документа, удостоверяващ внасяне на гаранция за участие / изпълнение, се вписва номерът на 

решението за откриване на процедурата. 

2. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка е 

разпределена по обособени позиции, и е посочена в таблица, приложение към документацията.  

Гаранцията е посочена в абсолютна сума и не надвишава 1 % /едно на сто/ от стойността на всяка 

позиция. Гаранцията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се представя в една 

от формите по чл.60, ал.1 от ЗОП, определена съгласно чл.59, ал.2 от ЗОП - парична сума по сметка 

IBAN  BG36CREX92601010790800, BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе или оригинал на 

безусловна и неотменима банкова гаранция на същата стойност, издадена в полза на Възложителя, в 

която изрично са посочени основанията за нейното задържане, съгласно чл.61 от ЗОП. Гаранцията да е 

със срок на валидност 120 (сто и дведесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на 

офертите. Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 

българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.  

Участникът представя списък на обособените позиции, за които е внесъл гаранция за 

участие. В списъка се посочва обособена позиция, размер на внесена гаранция за участие по 

обособена  позиция и обща сума, формирана като сбор на всички внесени суми за гаранция за 

участие по обособените позиции, за които участникът подава оферта. 

3. Възложителят определя размера на гаранцията за изпълнение  - 1 на сто от стойността на 

поръчката, отразена в сключения между страните договор. Гаранцията се освобождава в срок до 30 дни 

след приключване изпълнението на договора.   

4. Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за участие, 

съответно за изпълнение. 

5. Всички разходи по гаранцията за участие в процедурата и тези по гаранцията за изпълнението 

на поръчката са за сметка на участника, а разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на 

възложителя. Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на 

гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в  процедурата.  

6. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят в легализиран превод 

на български език.  

7. Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 

всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията. 

8. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато 

участникът обжалва решението за определяне на изпълнител.  

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от нейната форма, когато 

участник: 

8.1. оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на офертите; 

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

обществената поръчка. 

9. Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да пристъпи към 

упражняване на правата по нея. 

10. Възложителят освобождава гаранциите за участие на: 

10.1. отстранените участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на 

решението на възложителя за определяне на изпълнител; 

10.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена 

поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

10.3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка гаранциите на 

всички участници се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на 

решението за прекратяване. 
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10.4. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

10.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

уредени в проекта на договор за възлагане на обществената поръчка. 

 

 

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЯВЛЕНИЕТО И/ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА. УДЪЛЖАВАНЕ НА ОБЯВЕНИТЕ СРОКОВЕ В ПРОЦЕДУРАТА ОТ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

1. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, 

еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани 

с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа 

грешка. 

2. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или 

документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата. 

3. Промените по ал. 1 се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на 

обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата. 

4.  В решението по ал. 3 възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или 

заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. 

5. Възложителят може да не определя нов срок по ал. 5, когато промените не засягат критериите 

за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. 

6. След изтичането на срока по ал. 3 възложителят може да публикува решение за промяна само 

когато удължава обявените срокове в процедурата. 

7. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че 

всички заинтересовани лица са уведомени. 

8. Възложителят предоставя безвъзмездно променената документация на лицата, закупили 

такава преди издаване на решението за промяна. 

9. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата: 

9.1. когато 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; 

9.2. в случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване 

на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни,  възложителят е длъжен да удължи 

срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата. 

10.  Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато: 

10.1. в първоначално определения срок няма постъпили оферти или е получена само една 

оферта; 

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

 

 

VІІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Комисията, назначена от възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 

започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 

2. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват писмено. 

3. 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 на юридически лица с нестопанска цел. 

4. 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. 

5. В присъствието на лицата по т.3 комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й 

подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от 
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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. 

6. След извършването на действията по т. 4 и 5 приключва публичната част от заседанието на 

комисията. 

7. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и съставя протокол.  

8. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с 

други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници. Участниците 

представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от получаването на протокола.  

9. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за 

отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията. 

10. След изтичането на срока по т.8 комисията пристъпва към разглеждане на допълнително 

представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от 

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

критериите за подбор. 

11. Комисията при необходимост може по всяко време: 

11.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация 

от други органи и лица; 

11.2. да изисква от участниците: 

11.2.1.  разяснения за заявени от тях данни; 

11.2.2.  допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, 

като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на 

участниците. 

12. 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. Възложителят уведомява Комисията за защита на 

конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата 

13. Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

възложителя, не се отваря. 

14. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала  предложенията в плик 

№ 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя; 

           15. Комисията обявява на интернет страницата на МБАЛ-Русе АД датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и 

на средствата за масово осведомяване. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява 

предлаганите цени. 

16.  Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на 

оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на 

останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна 

писмена обосновка 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 получаване на искането за 

това. 

17. Комисията може да приеме писмената обосновка по т. 16 и да не предложи за отстраняване 

офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

17.1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 

17.2. предложеното техническо решение; 

17.3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 

17.4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 

17.5. получаване на държавна помощ. 

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

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

процедурата. 
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19. 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. 

20. Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 

обявените условия. 

21. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 

обявените от възложителя условия. 

22. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти, когато най-ниската цена се предлага от повече от един участник. 

23. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите. 

24. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно 

с цялата документация. 

25. Комисията приключва своята работа с приемане на протокола от възложителя. 

26. Възложителят има право на контрол върху работата на комисията за провеждане на 

процедурата преди издаване на съответното решение. При осъществяване на контрола възложителят 

проверява само съдържанието на съставените от комисията протоколи за съответствие с изискванията 

на закона и предварително обявените условия на обществената поръчка.  

27. В случай че при контрола се установят нарушения в работата на комисията, които могат да 

се отстранят, без това да налага прекратяване на процедурата, възложителят дава писмени указания за 

отстраняването им.  

28. Указанията на възложителя са задължителни за комисията. Извършените действия и взетите 

решения в изпълнение на указанията се отразяват в протокол, като в случай на несъгласие, към него се 

прилага особено мнение. 

 

 

VІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Възложителят в срок 5 работни дни след приключване работата на комисията издава 

мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 

изпълнител. 

2. В решението по т. 1 възложителят посочва и отстранените от участие в процедурата 

участници и оферти и мотивите за отстраняването им. 

3. При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 

възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до 

протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до 

информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или 

предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 

4. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано 

решение, когато: 

4.1. не е подадена нито една оферта, или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 

47 - 53а от ЗОП; 

4.2. всички оферти или проекти не отговарят на предварително обявените условия от 

възложителя; 

4.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, 

надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

4.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор; 

4.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в 

обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на 

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

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

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

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

обществена поръчка. 

5.  Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато: 
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5.1. е подадена само една оферта, заявление за участие или проект; 

5.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а  от ЗОП или само 

една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя; 

5.3. участникът, класиран на първо място: 

5.3.1. откаже да сключи договор, или 

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

            5.3.3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 

6. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението да уведоми участниците за 

прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

7. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 

6 или ал. 2 от ЗОП възложителят възстановява на участниците направените от тях разходи за 

закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението. 

 

 

ІХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за 

изпълнител в резултат на проведената процедура. 

2. Възложителят е длъжен да сключи договор, който съответства на приложения в 

документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на които 

е определен за изпълнител. 

3. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 

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

това решение, но не преди изтичането на срока по т. 3. 

5. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила 

на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение. 

6. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди изтичането на срока по 

чл. 41, ал. 3 от ЗОП, когато единственият заинтересован участник е определен за изпълнител.  

7. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител, който 

при подписване на договора: 

7.1. не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП; 

7.2. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП; 

7.3. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

7.4. 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. 

 

 

Х. ОБЖАЛВАНЕ 

1. На обжалване подлежи всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка. На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се 

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.  

2. Решенията по т. 1 се обжалват пред Комисията за защита на конкуренцията относно тяхната 

законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, 

технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг 

документ, свързан с процедурата. 

3. Жалба може да се подава в 10-дневен срок от: 

3.1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата 

и/или решението за промяна; 

3.2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата; 

3.3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените 

поръчки или в "Официален вестник" на Европейския съюз. 
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4. Срокът за обжалване на решението т.3.1. тече от получаването на документацията, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

4.1. жалбата е срещу изисквания, които не са посочени в обявлението; 

4.2. документацията не е публикувана едновременно с обявлението; 

4.3. документацията е получена след срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП. 

5.  Жалбата срещу действие или бездействие се подава в 10-дневен срок от уведомяването за 

съответното действие, а ако лицето не е уведомено - от датата, на която е изтекъл срокът за извършване 

на съответното действие. 

6.  Жалба може да се подава от: 

6.1. всяко заинтересовано лице - в случаите по чл. 120, ал. 4, т. 1, 2 и 5, ал. 5 и 6 от ЗОП; 

6.2. всеки заинтересован участник - в случаите по чл. 120, ал. 4, т. 4 и ал. 6 от ЗОП. 

7.  В срока за обжалване жалба срещу решението за откриване на процедурата и/или решението 

за промяна могат да подават и професионални сдружения и организации в съответния бранш за защита 

на интересите на своите членове. 

8.  Когато датите на публикуване на обявленията в Регистъра на обществените поръчки и в 

"Официален вестник" на Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата. 

 

 

ХІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на ЗОП. 

При разминавания 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. обявлението за обществена поръчка  

2. решението за откриване на процедурата; 

3. проектът на договор; 

4. образците към документацията. 

 

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

 

 

 

РАЗДЕЛ VІ 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА  - “Най-ниска цена”. 

 

При ценово предложение по обособена позиция , в която е включено само едно медицинско 

изделие, Комисията сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, като съпоставя 

Стойността, изчислена въз основа на оферираната цена за една мерна единица на предлаганото 

медицинско изделие, умножена по прогнозното количество за това изделие, в лева без начислен ДДС.  

 

При ценово предложение по обособена позиция, в която са включени повече от едно 

медицинско изделие, Комисията сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, 

като съпоставя  Общата стойност на офертата , в лева без начислен ДДС, изчислена като сума от 

стойностите на всички включени в позицията изделия, където стойността на всяко изделие е 

произведение от  Цена за една мерна единица в лева без ДДС, умножена по прогнозното количество. 

 

 

На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред. Комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти, в случай че най-ниската цена се предлага от 

двама или повече участници в процедурата. 
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Приложение № 1 

 
ДО                                          

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 

                                                                       ГР. РУСЕ 

 

ОФЕРТА 

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и 

реактиви, термографична хартия и медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

 

по следните обособени позиции: 

 

Обособена позиция №.....................:  

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

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

/посочва се за кои обособени позиции се подава оферта/. 

              

Валидността на нашето предложение е 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния 

срок за получаване на офертите и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко 

време преди изтичане на горния срок. 

 

 В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора. 

 

Приложения: съгласно приложения списък на документите към офертата, представляващи 

неразделна част от нея. 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 
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                                          Приложение № 2 

 

 

ДО                                          

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 

                                                                       ГР. РУСЕ 

 

 

ОБРАЗЕЦ   НА   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

по обособена позиция , в която е включено само едно медицинско изделие 

 

 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

              
 След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и 

условията на договора, правим следните предложения за изпълнение на поръчката: 

 

  По обособена позиция № .................. 

 

1. Предлагаме да доставяме медицинско изделие с: 

- търговско наименование / каталожен номер - ...................................................,  

- производител................................................. 

 

2.  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до  72 (седемдесет и два) 

часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя. 

 

3. Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от 

Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя. 

 

4. Приемаме срок на отложено плащане в дни – 60 /шестдесет/ дни от датата на получаване на 

съответната доставка. 

 

5. Приемаме мястото на изпълнение да бъде „МБАЛ-Русе” АД – гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, 

Болнична аптека. 

 

6. Задължаваме се, ако офертата ни бъде приета, да изпълняваме договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 12 (дванадесет) месеца от подписване на договора. 
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Представяме: 

1. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер и номер на 

обособената позиция, за която се отнася предложението.  

2. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка, 

удостоверяваща, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по 

приложимите процедури за оценяване на съответствието и/или Декларация за съответствие от 

производителя или от упълномощено от него лице -  заверен от участника препис от оригинала и 

превод на български език.  
3.  Инструкция за употреба на съответния продукт в превод на български език, с изключение на 

изделията, за които това не е предвидено в закона. 

Само за обособените позиции, посочени в Приложение № 13 – Списък на медицинските изделия 

по обособени позиции, за които Възложителят изисква представяне на мостра - Таблица № 2 във 

формат Excel: 

4. Мостри, които са етикетирани с данните на участника и с посочен номер на обособената 

позиция, съобразно спецификацията на Възложителя.  

 

 

 

 

 

 

Дата .....................                                                         Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                    име, длъжност, печат 
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Приложение № 2- 1 

 

 

ДО                                          

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 

                                                                       ГР. РУСЕ 

 

 

ОБРАЗЕЦ   НА   ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

по обособена позиция, в която е включено повече от едно медицинско изделие  

 

 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

             УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

              
 След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и 

условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следните 

предложения за изпълнение на поръчката: 

 

  По обособена позиция № ……………………………………………. 

 

1. Предлагаме да доставяме медицинско изделие с: 

 

 № Наименование 
Мерна 

единица 
Прогнозно 
количество 

Производител Каталожен № 

      

      

      

      

      

      

      

      

 

При описанието на предлаганите медицински изделия включени в конкретната обособена 

позиция, участникът попълва таблицата като копира данните за първите 4 колони ( №, 

наименование мерна единица и прогнозно количество) от таблица № 3 – Предложение за 

изпълнение на поръчката в табличен вид за всички обособени позиции. 
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2.  Всяка отделна доставка на медицински изделия ще бъде доставена в срок до  72 (седемдесет и два) 

часа, след получаване на писмена заявка от Възложителя. 

 

3. Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на получаването им от 

Възложителя, ще бъде не по-кратък от 60 % от общия срок на годност, посочен от производителя. 

 

4. Приемаме срок на отложено плащане в дни – 60 /шестдесет/ дни от датата на получаване на 

съответната доставка. 

 

5. Приемаме мястото на изпълнение да бъде „МБАЛ-Русе” АД – гр. Русе, ул. „Независимост” № 2, 

Болнична аптека. 

 

6. Задължаваме се, ако офертата ни бъде приета, да изпълняваме договора за възлагане на обществена 

поръчка за доставка в рамките на 12 (дванадесет) месеца от подписване на договора. 

 

 

 

Представяме: 

 

1. Каталог на производителя (извадка от каталог) с посочен каталожен номер и номер на 

обособената позиция, за която се отнася предложението.  

2. Документ, че предлаганите медицински изделия имат нанесена „СЕ” маркировка, 

удостоверяваща, че съответствието на изделията със съществените изисквания е било оценено по 

приложимите процедури за оценяване на съответствието и/или Декларация за съответствие от 

производителя или от упълномощено от него лице -  заверен от участника препис от оригинала и 

превод на български език.  
3.  Инструкция за употреба на съответния продукт в превод на български език, с изключение на 

изделията, за които това не е предвидено в закона. 

Само за обособените позиции, посочени в Приложение № 13 – Списък на медицинските изделия 

по обособени позиции, за които Възложителят изисква представяне на мостра - Таблица № 2 във 

формат Excel: 

4. Мостри, които са етикетирани с данните на участника и с посочен номер на обособената 

позиция, съобразно спецификацията на Възложителя.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата .....................                                                         Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                    име, длъжност, печат 



 24 

 

Приложение № 3 

 

ДО                                          

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 

                                                                       ГР. РУСЕ 

 

 

О Б Р А З Е Ц   НА   Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

      по обособена позиция , в която е включено само едно медицинско изделие 

 

 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

 За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и 

условията на договора, получаването на които потвърждаваме с настоящото, правим следното ценово 

предложение 

 

По обособена позиция № .................. 

 

Цена за една мерна единица на предлаганото медицинско изделие с търговско наименование / 

каталожен номер - ………………………………………. , е: 

   .................. лева  без включен ДДС за ......................... (посочва се единицата мярка),  

Стойността на офертата , изчислена въз основа на оферираната цена за една мерна единица на 

предлаганото медицинско изделие, умножена по прогнозното количество за това изделие - 

…………………………бр., е:  

 ................................... лева  без включен ДДС.    

 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката, при условия на доставка 

до склада на болничната аптека на МБАЛ-Русе АД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.  

 

Посочената Единична цена за предлаганото медицинско изделие не подлежи на промяна през 

целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката, освен в случаите по чл. 43, ал.2 от ЗОП. 
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 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна е единичната цена на 

офертата. 

  

 До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от 

Ваша страна (известие за възлагане на договора) формират обвързващо споразумение между двете 

страни. 

 

 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 
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Приложение № 3-1 

 

ДО                                          

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – 

РУСЕ  АД  

                                                                       УЛ.”НЕЗАВИСИМОСТ” № 2 

                                                                       ГР. РУСЕ 

 

О Б Р А З Е Ц   НА   Ц Е Н О В О  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 

по обособена позиция, в която е включено повече от едно медицинско изделие  

 

 

от .................................................................................................................................................. 

адрес / седалище и адрес на управление .................................................................................. 

ЕИК/Булстат ……......................................................................................................................,  

представляван/о от ..................................................................................................................., 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  
«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 След като се запознахме с обявлението и документацията за участие, вкл. всички образци и 

условията на договора, правим следното ценово предложение 

 

 по обособена позиция № ……………… 

 

 № Наименование 
Мерна 

единица 
Прогнозно 
количество 

Цена за 1 
мерна единица 

в лева без  
ДДС 

Стойност в лева без 
ДДС на изделието по 

реда 

      

      

      

      

      

      

      

      

  Обща стойност на офертата         

 

 

При описанието на предлаганите медицински изделия включени в конкретната обособена 

позиция, участникът попълва таблицата като копира данните за първите 4 колони ( №, 

наименование мерна единица и прогнозно количество) от таблица № 4 – Ценово предложение в 

табличен вид за всички обособени позиции. 
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Общата стойност на офертата, изчислена като сума от стойностите на всички включени в 

позицията изделия, където стойността на всяко изделие е произведение от  Цена за една мерна 

единица в лева без  ДДС,  умножена по прогнозното количество, е: 

 

................................... лева  без включен ДДС. 

 

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на поръчката, при условия на доставка 

до склада на болничната аптека на МБАЛ-Русе АД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.  

 

Посочената Единична цена за предлаганото медицинско изделие не подлежи на промяна през 

целия срок на действие на договора за изпълнение на поръчката, освен в случаите по чл. 43, ал.2 от ЗОП. 

 

 При несъответствие между предложените единична и обща цена, валидна е единичната цена на 

офертата. 

  

 До подписване на двустранен договор, това предложение, заедно с писменото потвърждение от 

Ваша страна (известие за възлагане на договора) формират обвързващо споразумение между двете 

страни. 

 

 

Дата .....................                                                        Подпис: ................................                                                                                                                   

                                                                                                  име, длъжност, печат 
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 Приложение № 4 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1, т. 1 , б "а", "б", "в", "г", "д", ал. 5, т. 1 от ЗОП 

 

Долуподписаният /-ната/ .................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................., 

притежаващ / а лична карта  №  ......................................, изд. на................................г.  

от МВР - ………………. в качеството си на   ................................................................  

на ........................................................................................................................................ 

със седалище ……........................и адрес на управление: …………………………….       

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

вписано в търговския регистър с ЕИК ....................................... 

 ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда (реабилитиран съм) за: 

(по т. 1 се посочва конкретният случай, като ненужният текст се заличава)  

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; 

 

2. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

По смисъла на ЗОП 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. 

 

Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички промени в 

горепосочените обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

...................... г.       ДЕКЛАРАТОР: 

 
       Забележки:  

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП, когато участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от 

едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при 

изпълнение на поръчката, изискванията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП се прилагат и за подизпълнителите. Когато участник е чуждестранно 

лице, което има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена 

територията на Република България. 
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Приложение № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т.3, ал. 2, т. 1, т.2а, т. 3, т. 4 и т.5, ал. 5, т. 2 от ЗОП 

 

 

Долуподписаният /-ната/ .................................................................................................  

с адрес: ............................................................................................................................., 

притежаващ / а лична карта  №  ......................................, изд. на................................г.  

от МВР - ………………. в качеството си на   ................................................................  

на ........................................................................................................................................ 

със седалище ……........................и адрес на управление: …………………………….       

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

вписано в търговския регистър с ЕИК ....................................... 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм обявен в несъстоятелност. 

2. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове. 

3. Не съм в открито производство по несъстоятелност и не съм сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, в случай че кандидатът или участникът е 

чуждестранно лице – не се намирам в подобна процедура съгласно националните ми закони и 

подзаконови актове, включително дейността ми не е под разпореждане на съда и не съм преустановил 

дейността си. 

4. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка. 

5. Нямам 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, нямам задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът 

е установен. 

6. Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 години. 

7. 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; 

8. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси. 

9. Задължавам се в процеса на провеждане на процедурата да уведомя възложителя за всички промени 

в горепосочените обстоятелства в деня, следващ деня на настъпването им. 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

 

……………… г.      ДЕКЛАРАТОР: ……………………. 

 

 

 

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл. 47, ал. 6 ЗОП.  
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 Приложение № 6 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 56,  ал.1, т.7 от Закона за обществените поръчки 

   

   

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

                                                      ( име, презиме, фамилия ) 

..............................................................................................................…………………………,  

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №………………………..,  

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………,  

в качеството на  …........... ............................................................................................................. 

                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 

 

на .................................................................................................................................................. 

(наименование на участника) 

- участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

          

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 

 

При изпълнение на поръчката ЩЕ ПОЛЗВАМ / НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  

(Забележка: Невярното се зачертава).  

 

№ Идентификация на подизпълнителите  

/ наименование и адрес/  

Вида на работите, които ще 

извършват, и дела на тяхното 

участие  

1   

2   

…   

 /Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/ 

 

  

 Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

  

  

 

 

Дата ……………..                                  ДЕКЛАРАТОР :.......................  

                                                      / подпис / 
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Приложение № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

от подизпълнител на участник  

   

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

                                                      ( име, презиме, фамилия ) 

..............................................................................................................…………………………,  

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №……………………….., издаден от 

……………………., на ............................., ЕГН …………………………, в качеството на  …........... 

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

                            (изписва се статута на лицето, което попълва декларацията) 

на .................................................................................................................................................. 

(наименование) 

 

- подизпълнител на  

 участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

          

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ : 

 

 

Представляваният от мен субект Е СЪГЛАСЕН да бъде ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ  на  

…………………………………………………………………………………………………... 

                                                      ( наименование на участника ) 

адрес: …………………………………………………………………………………………... 

   (седалище и адрес на управление)  

представляван от ……………………………………………………………………………… 

                ( име, презиме, фамилия и статут спрямо представлявания субект - участник) 

 

 

Вида на работите, които ще извършва и делът на участие на подизпълнителя ще се изрази 

в следното:  

 

…………………………………………………………………………………………………... 

(посочва се вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие).  

  

 Известно ми е, че за декларирани от мен неверни данни нося отговорност съгл. чл.313 от 

Наказателния кодекс. 

  

 

 

Дата ……………..                                              ДЕКЛАРАТОР :.......................  

                                                         / подпис / 
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 Приложение № 8 

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ  

 

за  изпълнени от участника договори, сходни с предмета на поръчката 

 

 

Декларирам, че съм през последните три години, считано до датата на подаване на офертата,  съм 

изпълнил договори, сходни с предмета на поръчката, съгласно СПИСЪК , както следва: 

 

№ 

 

 

Обект (предмет) на 

договора 

 

Възложител 

Стойност 

(цена) на 

договора 

 

Дата на 

сключване 

 

В качеството на: 

главен изпълнител; 

участник в 

обединение; 

подизпълнител 

1  2 3 4 5 

      

      

      

 

 

 

 [дата]         ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
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Приложение № 9 

 

 

 

СПРАВКА  ЗА УЧАСТНИКА 

 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

«Доставка на хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и 

медицински изделия за нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

 

 

1.  Официално име на участника и фирмени данни относно регистрацията:  

- седалище и адрес на управление:   

 гр………………………………….……….......,  

 ул. …………………………………………............., №..., вх……., ап. ........,;  

 представявано   ....................................................................................;  

 EИК по чл.23 от Закона за търговския регистър ....................................... 

 ЕИК по БУЛСТАТ (в случай, че участникът не е вписан в единния електронен търговски 

регистър към Агенцията по вписванията).........................................; 

 ДДС идент. №  .....................................(в приложимите от закона случаи) 

2.  Адрес за кореспонденция: ..........................................................................  

 

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

 

телефон: ..................... факс: .................................... е-mail: .......................... 

  

3.  Лице за контакти: ..................................................................................................................…………. 

 

длъжност..................................... телефон ............................, факс ....................... 

 

е-mail: ............................................. 

 

4. Обслужваща банка: ..................................................  

 

IBAN…………………………………………………….…………,  

 

BIC код ............................................................................................  

 

 

 

 

 Дата ............. 20.... г.                подпис и печат: .............. 
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Приложение № 10 

 

  

ДОГОВОР  

ЗА ДОСТАВКА НА  МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ  

 

№........../.....................г. 

 

Днес, ........................... г. в гр.Русе между: 

“МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – РУСЕ - АД”, със седалище 

гр. Русе и адрес на управление: ул. “Независимост” № 2,  тел./факс 887 223, ЕИК 117505556, 

представлявано от д-р Нели Стефанова Петрова – Изпълнителен директор, наричано по-долу за 

краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и  

    ………………………………………………………………………………………………………, 

наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

 на основание чл. 41 от Закона за обществени поръчки и Решение № .....................от 

...................................г. на изпълнителния директор на МБАЛ-Русе АД, се сключи настоящият договор 

за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ купува, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ продава и се задължава да достави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински изделия, наричани по-долу “стоки”, определени по видове и цени в 

спецификация, представляваща Приложение № 1 към настоящия договор и явяваща се неразделна част 

от него. 

1.2. Стоките се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след получена заявка от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в която са посочени наименованието на продуктите и тяхното количество.  

 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

2.1. Единичната цена на стоките по чл.1.1., в лева, без ДДС, съгласно ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е посочена в спецификация, представляваща Приложение № 1 към настоящия 

контракт и явяваща се неразделна част от договора. 

 2.2. Цената на продукт включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до 

краен получател, при срок на годност не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от 

производителя към датата на всяка доставка. 

 2.3. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, освен в 

случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.  

 2.4. Общата стойност на доставките по договора е …………………………. лв. 

(……………………………………………………….), без включен ДДС. 

 2.5.  Към стойността  на всяка доставка по договора се  начислява ДДС. 

 2.6. Общата стойност на договора е прогнозна и е получена на база посочените от 

участника крайни доставни цени на продукти и съобразно прогнозните количества, посочени в 

документацията за участие в процедурата. Възложителят си запазва правото да закупува 

посочените в приложението продукти по оферираните и приети от него цени и в количества, 

съобразно нуждите на лечебното заведение.  

    

   ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

  3.1. Плащането по настоящия договор се осъществява чрез банков превод от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочената в чл.16.3. банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.2. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок  до 60  ( шестдесет) дни 

от датата на получаване на съответната доставка и при представяне на следните документи: 

а)    доставна фактура – оригинал и две копия, отговаряща на изискванията на  ЗСчет.; 
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 б)    приемо - предавателни протоколи. 

 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
4.1. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена в срок до 

в срок до: до 72 (седемдесет и два) часа след получаване на заявка. 

4.2. Всяка отделна доставка следва напълно да съответства на количествата, точно определени в 

заявката. Заявката се изпраща по факс, по електронен път или се съобщава по телефон. 

4.3. В случай че не може да изпълни пълно и точно задължението си за извършване на доставка 

на стоките, описани в заявката, в срока по 4.1., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ в срок не по-дълъг от 72 часа след 

получаване на заявката, уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с писмо за отказ от доставка, като посочва 

причината, поради която не може да изпълни конкретната заявка, респективно съответна позиция от 

заявката, и представя документи, удостоверяващи сочените обстоятелства. 

4.4. В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да изпълни задължението си за извършване доставка 

на стоките, описани в заявката, със забава, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ посочва в  писмото за отказ датата, на 

която ще достави заявените продукти. 

4.5. В случаите по 4.3. и т.4.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в срок не по-дълъг от 72 часа след 

получаване на писмото за отказ, писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дали приема посочените 

причини за неизпълнение на конкретната заявка за основателни и дали потвърждава заявката при 

посочения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ срок или не приема забавеното изпълнение. 

 4.6. За количества доставени извън заявката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за получаване, 

респективно за плащане. 

  4.7.  В случаите по чл.10.4 от договора, срокът по чл.4.1 започва да тече от датата на писменото 

съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

 5.1. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Болнична Аптека на МБАЛ-

Русе АД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.  

5.2. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно-предавателен 

протокол. 

  

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

  6. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до Болнична Аптека на 

МБАЛ-Русе АД, на адрес гр. Русе, ул. Независимост № 2.  

  
VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

  7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 7.1. Да доставя стоки от заявения вид и в заявеното количество, в договорения срок. 

7.2. Да доставя само стоки, които имат:  

1.   нанесена "СЕ" маркировка в съответствие с изискванията на чл. 15 от ЗМИ; 

2. декларация за съответствие от производителя или от упълномощено от него лице. Когато 

производителят не е установен на територията на държава членка или на държава от Европейското 

икономическо пространство, той писмено упълномощава свой представител - "упълномощен 

представител"; 
3.   нанесен партиден/сериен номер върху опаковките, когато е приложимо; 

4. нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато процедурите, определени 

в наредбите по чл. 18 от ЗМИ, изискват нанасянето му; 

5. нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или упълномощения 

представител и вносителя; 

6.  инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в закона. 

7.3. Да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, пакетирани и маркирани  в съответния вид, 

количество и качество на мястото на доставяне. 
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 7.4. При доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в 

чл.3.2. от настоящия договор. 

 7.5. При подписването на договора да представи: 

 1. документ за регистрация (когато изпълнителят е обединение); 

 2. документи по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП;    

 3. гаранция за изпълнение, в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, която се освобождава 

до 30 дни след приключване изпълнението на договора. Гаранцията е в размер на 1 % от стойността  

на договора без ДДС. В документа, удостоверяващ внасяне на гаранция за изпълнение, се вписва 

номерът на решението за откриване на процедурата. 

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

 8.1. Да приеме по реда на чл.9.1 и чл.9.2 от настоящия договор чрез упълномощен представител 

доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, количество и качество на описаното в 

настоящия договор.  

 8.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл.3 от настоящия договор. 

8.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за изпълнение в срок, 

без да дължи лихви за срока, през който средствата законно са престояли у него. 

  

IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 9.1. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от  упълномощен представител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.     

 9.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и упълномощения представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват 

приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките. 

9.3. В приемо – предавателния протокол, се включва следната задължителна информация: 

1. количество по видове медицински изделия, дата на доставяне, партиден номер и срок на 

годност; 

2. името и адреса на управление на доставчика, номер и дата на издаване на документа, 

удостоверяващ правото му за извършване на търговия на едро с медицински изделия, и данни, 

идентифициращи органа, издал документа. 

 

 Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

  10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на качествените 

показатели, утвърдени при регистрацията на продукта и изискванията на Добрата производственна 

практика. 

10.2. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на настоящия 

договор, следва да бъде не по–малък от 60 % (шестдесет процента).  

10.3. В случай на доставка на продукт с по–кратък от договорения срок на годност 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 5 % върху стойността на доставката.   

10.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извърши прихващане между задължението си за 

заплащане на неустойка и вземането си за цената на доставената стока, след възникване на 

задължението за заплащане на неустойка. Прихващането се извършва с едностранно изявление, 

което може да намери адекватно счетоводно отражение и във фактурата за доставката. 

 10.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното 

приемане остатъчният срок на годност е по–малък от от 60 % (шестдесет процента). 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

  а) количество и некомплектност на стоките (явни недостатъци); 

  б) качество  (скрити недостатъци): 

  - при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл.1.; 

  - при констатиране на недостатъци при употреба на стоките. 
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11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в момента на 

предаването им, респективно получаването им, за което се съставя протокол, подписан  от двете 

страни. 

 11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на доставените 

стоки.  

11.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установената 

форма на неточно изпълнение в 15 (петнадесет) - дневен срок от констатирането й. 

11.5. В рекламациите се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с 

техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 11.6. В 10 (десет) - дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да 

отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля. 

11.7. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок от 

получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне количеството 

липсващи в доставката / не комплектни договорени стоки. 

11.8. При рекламация за скрити недостатъци  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок 

от получаването й да замени  доставените не договорени по вид / дефектни стоки  за своя сметка и риск 

или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне съответната част от заплатената цена, ведно с 

дължимите лихви. 

 11.9. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от платеното или 

да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява от него под формата на 

писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и рисковете по новото доставяне са за 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 11.10. Рекламираните стоки се съхраняват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на рекламациите. 

 11.11.  Всички дължими суми от неустойки се удържат от представената гаранция за изпълнение 

до пълния й размер. Това не ограничава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да търси сума над размера на гаранцията за 

изпълнение по общия ред.  

  

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, с изключение на тези по 

чл.10.2, неизправната страна дължи неустойка в размер на 0.1 % на ден върху стойността на 

неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 % (десет процента) от 

стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, 

когато те надхвърлят договорената неустойка. 

12.2. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по 

раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % 

на ден от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

12.3. При неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща дължимото след като получи стойността на неустойките. В случай на 

отказ от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на дължимите престации,  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

удовлетворява претенциите си като задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора. 

12.4. При виновна забава  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила с повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да развали договора едностранно с 

15-дневно предизвестие. 

12.5. При едностранно прекратяване на договора в случаите по 13.8., 13.9. и 13.11. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа съответната част от гаранцията за изпълнение на договора. 

 

ХІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

13.1. Договорът се прекратява с изтичане на срока, уговорен между страните. 

13.2. Договорът може да бъде прекратен и преди изтичане на уговорения срок, при наличие на 

следните обстоятелства: 

            а) По взаимно съгласие на страните изразено в писмено споразумение. 
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  б) С аргументирано писмено предизвестие, отправено от едната страна до другата, което не 

може да бъде по-малко от тридесет календарни дни. Действието на договора продължава и в срока на 

предизвестието.  

13.3. Договорът се прекратява след обявяване на една от страните в несъстоятелност. Страната, 

за която е открита тази процедура, е длъжна да уведоми писмено другата страна в десетдневен срок от 

датата на решението на съда за откриване на процедурата. Страните уговарят датата, след която 

договорът ще се счита за прекратен.  

13.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл.47 от 

Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия 

договор с уведомление, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 

13.5. В случай, че по отношение на медицинското изделие, предмет на договора, възникнат 

обстоятелства, в резултат на които настъпи несъответствие с оферирания продукт или се предостави 

друг продукт, не съответстващ на оферирания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 

настоящия договор с уведомление, без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 

13.6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при неизпълнение на което и да е от 

задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след като е отправил до него покана за изпълнение с посочена 

формата на неизпълнение, в която е даден поне 10 (десет) – дневен срок за изпълнение.  

13.7.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно уведомление и без 

предизвестие, в случай на предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по гл. ХІ., дори и 

неизпълнението да е отстранено в дадения срок за точно изпълнение.  

13.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали с едностранно уведомление и без предизвестие 

настоящия договор при повече от три нежелани странични реакции при пациенти след употреба на 

който и да е продукт, представляващ «стока» по настоящия договор. 

13.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

направи неоснователен отказ от доставяне на продукти, предмет на настоящия договор. За 

неоснователен отказ ще се счита този отказ по чл.4.3, към който ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е представил 

документи, удостоверяващи сочените обстоятелства, или сочените обстоятелства не са форсмажорни 

по смисъла на р-л ХІV от настоящия договор. Прекратяването на договора на това основание е в сила 

от датата, на която уведомяването достигне до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

13.10. За неоснователен отказ ще се счита и недоставянето на стока повече от 5 дни, считано от 

датата на която е следвало да бъде доставена, без  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да е уведомил  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по реда на чл.4.3 от договора за невъзможността си да изпълни заявката, 

респективно част от нея.  

13.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя протокол, в който отразява данните по чл.13.10. и изпраща 

копие от протокола на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което му дава право едностранно да развали договора. 

13.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора с едностранно уведомление, в случай 

че е приел забавено изпълнение по реда на  т.4.4 и т.4.5. и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни завката в 

срока, посочен от него в писмото за отказ. 

 

XIV. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 14.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби, ако 

последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

14.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя 

не може да се позовава на непреодолима сила. 

14.3. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо 

събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

14.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да уведоми 

писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване 

се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата 

страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в 

която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 
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  14.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

14.6. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност или чрез 

умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или служители, както и недостига 

на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХV. СПОРОВЕ 

 15.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия между страните се 

решават чрез преговори между тях. Постигнатите договорености се оформят в писмена форма и се 

превръщат в неразделна част от договора. 

15.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, породени 

от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, породени от или отнасящи се до 

неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на ГПК. 

  

ХVІ. СЪОБЩЕНИЯ 

  16.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са валидни, 

ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените представители на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

      16.2.  За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс, телекс или e-mail. 

16.3. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ    за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

МБАЛ-Русе АД      “ ………..........................”                                            

гр. Русе 7000       гр. ……................…       

ул. “Независимост” № 2    ул. ………..                                    

тел : 082 887 223     тел………….       

факс. 821011      факс. ………….. 

Банкова сметка      Банкова сметка 

IBAN: BG36CREX92601010790800  IBAN: ………………………….. 

BIC CREXBGSF - Токуда банк АД Русе  BIC код ……………………..  

  
ХVІІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 17.1. Страните по договора се задължават да спазват изисквания за запазване на 

конфиденциалност. 

            17.2. Конфиденциална информация е всичко, свързано с организацията и търговската дейност на 

страна по договора, включително финансова и счетоводна информация, описания на апаратура, данни 

за личния състав, инвентарни наличности, полезни модели и технологични решения, както и случаи от 

практиката на фирмата, с изключение на информацията, която страната изрично е определила като 

неконфиденциална, на общоизвестни факти или на информация, която страната сама е направила 

обществено достъпна. 

           17.3. Всяка от страните се задължава да не разпространява конфиденциалната информация на 

трети лица под каквато и да било форма, както и да изисква от служителите и под/изпълнителите си 

спазване на същите ограничения за конфиденциалност. Ограниченията по тази точка остават валидни в 

срок от 1 година след прекратяването на договора.  

           17.4. Информация относно съществените елементи на договора, както и рекламни и други 

материали за публикация могат да бъдат разпространявани след постигане на взаимно съгласие между 

страните. 

           17.5. В случай на нарушаване на клаузите за конфиденциалност, виновната страна дължи на 

изправната страна пълно обезщетение за причинените вреди. 
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 17.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е запознат и  ще спазва въведените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Интегрирана система за управление на качеството, околната среда и информационната сигурност и  

Политика по информационна сигурност, за което подписва Декларация на изпълнител по договор с 

„МБАЛ - Русе” АД, съгласно приложение № 1 към заповед № 88 / 03.02.2011 год. на Изпълнителния 

Директор на „МБАЛ- Русе” АД.  

 

ХVІІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 18.1. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят едностранно на 

трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото съгласие на другата страна. 

 18.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

 18.3. В случай на настъпили промени в дозировката и начина на приложение в одобрената 

кратка характеристика на лекарствения продукт, след сключване на настоящия договор, 

компенсирането на повишените разходи е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

  

XІХ. СРОК НА ДЕЙСТВИЕ НА ДОГОВОРА 

 19.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок 12 

/дванадесет/ месеца.  

19.2. В случай, че при изтичане на срока на договора Възложителят по обективни причини не е 

успял да приключи процедурата по определяне на нов доставчик на продуктите, предмет на настоящия 

контракт, договорът продължава да е в сила до окончателното приключване на процедурите и 

сключване на нов договор. По отношение на “условия, начин на плащане и срок на плащане“ срокът на 

действие е съгласно договореното в Раздел ІІІ от настоящия договор. 

 

 XХ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 20. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Спецификация 

2. Оригинал или заверено копие на документи по чл. 48, ал. 2 от ЗОП. 

3. Документ, удостоверяващ внесена гаранция за изпълнение. 

4. Декларация на изпълнител по договор с „МБАЛ-Русе” АД. 

  Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                        ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

____________________     __________________ 

ИЗП.ДИРЕКТОР   

     

 

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: 

____________________  
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 Приложение № 11 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

 

 Долуподписаният……………………………………................................................. 

адрес:гр. .............................................................................. л.к., №………………………..,  

издаден от ……………………., на ............................., ЕГН …………………………,  

в качеството на  …........................................................................................................................   

на .................................................................................................................................................. 

участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: «Доставка на 

хирургични конци, рентгенови филми и реактиви, термографична хартия и медицински изделия за 

нуждите на МБАЛ - РУСЕ АД» 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М , ЧЕ: 
 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам  клаузите в него. 

 

 

 

Дата  . .  . .  20     г.     ДЕКЛАРАТОР: …….…………… 

         

 


