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РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА



ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА



УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА
ОБЩИ УСЛОВИЯ

А) Възложител
Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на

обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП) е
„СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД с адрес: град София, ул.
"Никола Габровски" № 1; Интернет адрес: www.sportstrauma.bg

Офертите се представят лично от участника или от негов упълномощен
представител всеки работен ден от 10,00ч. до 14,00ч. в деловодството на “СБАЛТОСМ -
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД  на адрес: град София, ул. "Никола Габровски"
№ 1, бл. 2, ет. 5.

Б) Правно основание за провеждане на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена

поръчка на основание чл. 16, ал. 4 и ал. 8, във връзка с глава пета от Закона за
обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящата документация за участие
условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му.
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на
публичност и прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и
недопускане на дискриминация, като дава възможности за участие на всички
участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.

І. ПРЕДМЕТ  НА ПОРЪЧКАТА, СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка“ по смисъла на чл. 3, ал. 1,

т.1 от ЗОП. Предметът на възлагане по открита процедура е за периодично повтарящи
се доставки на лекарствени продукти и дезинфектанти за нуждите на „СБАЛТОСМ -
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД (ВЪЗЛОЖИТЕЛ), съгласно приложената
техническа спецификация, с цел избор на доставчик за посочените номенклатури и
сключване на договор за доставка при условията и по реда на Закона за обществените
поръчки.

2. Лекарствените продукти са подробно описани по видове/номенклатури в
техническата спецификация Приложение № 1. Всяка номенклатура е обозначена в
техническата спецификация със собствен пореден номер, описание по генерично
наименование, лекарствена форма и количество активно вещество, единична мярка
и прогнозно годишно количество.

3. Лекарствените продукти и дезинфектанти в техническата спецификация са
разпределени в следните 14 обособени позиции с оглед на предназначението им, а
именно:

I-ва обособена позиция Антибиотици
II-ра обособена позиция Медикаменти за нервната система
III-та обособена позиция Медикаменти за кръвта
IV-та обособена позиция Медикаменти за сърдечно-съдовата система
V-та обособена позиция Общо противовъзпалителни средства
VI-та обособена позиция Медикаменти за дихателната система
VII-ма обособена позиция Медикаменти за храносмилателната система



VIII-ма обособена позиция Витамини
IX-та обособена позиция Медикаменти за дерматологията
X-та обособена позиция Разтвори за инжектиране
XI-та обособена позиция Медикаментозни разтвори
XII-та обособена позиция Антисептични средства
XIII-та обособена позиция Препарати за дезинфекция на повърхности,
медицински инструменти и принадлежности
XIV-та обособена позиция Препарати за хигиенна и хирургична
дезинфекция на ръце и кожа

4. Доставките по предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в
рамките на прогнозните годишни количества по техническата спецификация за
посочените номенклатури.

5. Доставките се извършват със срок на изпълнение 12 месеца от датата на
подписване на договор за възлагане на обществена поръчка. Крайният срок за
доставка по изключение може да се продължи до приключване на следваща
процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено
уведомление от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но за не повече от 2 (два) месеца и при
спазване на общата договорена стойност. Доставките се извършват въз основа на
писмени заявки на Възложителя по номенклатури в рамките на договорените
количества и в съответствие с оферираните единични цени.

6. Място за изпълнение – болнична аптека на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД.

7. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и
не пораждат задължения за възложителя да ги закупи в прогнозния обем.
Изпълнението на доставките се определя от фактическите потребности на
болницата на базата прием на пациенти и финансова обезпеченост за изпълнението
на поръчката.

ВАЖНО: Възложителят изисква участниците да оферират минимум 70 %
от обема на обособената/ите позиция/и, за която/ито участва .

Неоферирането на  минимум 70 % от обема на обособената/ите позиция/и, за
която/ито участва е основание за отстраняването от участие в процедурата .

Класирането на обособените позиции, включващи номенклатурни единици, ще
се извършва по стойност в лева без ДДС  за номенкулатурната единица.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско и

чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения,
отговарящи на изискванията на Закона за обществени поръчки и настоящата
документация.

2. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка
участници, за които е налице някое от  обстоятелствата по смисъла на чл. 47, ал. 9 от
ЗОП;  чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП; чл. 55, ал.7  от ЗОП и чл.3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.

3. В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват и



представят в процедурата писмено споразумение. Споразумението трябва да
съдържа клаузи, които гарантират, че всички членове на обединението са
отговорни, заедно и поотделно за изпълнението на договора, че водещият член на
обединението е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на
всеки член на обединението. Участниците в обединението трябва да определят едно
лице, което да представлява обединението за целите на поръчката. Не се допускат
промени в състава на обединението след подаването на офертата. При участие в
процедурата на обединение, което не е юридическо лице, се представят
документите съгласно чл.56 ал.3 ЗОП.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение или в
приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на
горепосочените условия или съставът на обединението се е променил след
подаването на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата.

4.Когато участникът предвижда участие на подизпълнител/и при изпълнение
на поръчката това обстоятелство изрично се отбелязва в офертата и се представя
декларация по образец, в която участникът задължително посочва работите и дела
на участие на съответния подизпълнител и за същия се представят необходимите
документи съгласно чл.56, ал.2 от ЗОП. Подизпълнителят представя декларация за
съгласието си за участие в процедурата по образец.

5.До участие в процедурата се допускат само участници отговарящи на
изискванията на Закона за обществени поръчки, ЗЛПХМ, ЗМИ, Закон за контрол
върху наркотичните вещества и прекурсорите и на настоящата документация.

6. Всеки участник трябва да отговаря на всички нормативни  изисквания за
производител или търговец на едро за оферираните лекарствени продукти. За
доказване се представят: валиден документ на разрешение за производство на
продукта от предмета на поръчката, което разрешение да е валидно  за срока на
изпълнение на доставката на лекарствените продукти /в случай когато участникът
е производител; или разрешение/удостоверение  за търговия на едро с лекарствени
продукти, издадено на участника в процедурата.

7.Участникът представя оферта за участие в процедурата, окомплекована
съгласно изискванията на настоящата документация, като при изготвянето й се
съобрази с всички изисквания, отразени в нея.

8. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка
на участника.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА

Класирането на офертите се извършва по критерий „икономически най-изгодна
оферта” (чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП).

Методика за определяне на комплексната оценкана офертата:

1. Всички оферти, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат
допуснати до разглеждане, ще се оценяват и класират според критерия „икономически
най-изгодна оферта”.

Критерият икономически най-изгодна оферта включва посочените по–долу показатели
и тежести в комплексната оценка на офертите:

Методика за определяне на комплексната оценка на офертата:



КО = П1 + П2 където:

Показател 1 – П1 – предложена цена, с максимален брой точки – 40 т.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща

цена за изпълнение на поръчката за съответната номенклатурна единица.

П1 = 40 х С мин , където:
С уч.

С мин – минимална предложена цена;
С уч. – цена, предложена от съответния участник;
40 – максимален брой точки по показателя.

Показател 2 – П2 – качество, с максимален брой точки – 60 т.
Максималният брой точки получава офертата с предложена най-висока оценка

за качество на предложените медикаменти, дезинфектанти по съответната обособена
позиция.

Критерии за оценяване на качеството:
- Приложимост на оферираните продукти, съгласно спецификата на

дейностите и възприетите в болничните структури на Възложителя
протоколи за добра клинична практика – до 20 точки;

- Положителен опит с предлаганите лекарствени продукти в болничните
структури на Възложителя – до 40 точки.

П2 = 60 х К уч. , където:
К макс

К макс – максимална оценка за качество на оферираните продукти;
К уч. – оценка за качество на медикаменти, дезинфектанти предложени от

съответния участник;
60 – максимален брой точки по показателя.

Крайна комплексна оценка: П = П1 + П2

Максималният брой точки е 100.
Възложителят класира на първо място офертата, получила най-висока

комплексна оценка.

!!! Оценката на продуктите, включени в XIII-та обособена позиция - Препарати за
дезинфекция на повърхности, медицински инструменти и принадлежности и XIV-та
обособена позиция - Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа се
определя и установява с тестване на приложените мостри. Фирми, които са
оферирали продукти от тези обособени позиции, но не са предоставили мостри на
продуктите по критерий ”качество” ще получат минимален брой точки, освен в
случаите, в които Възложителят вече е ползвал даден продукт и има преценка за
качествените му характеристики.

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна
оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.



Изготвената комплексна оценка на всеки участник е обект на приемане и
утвърждаване от всички членове на комисията, което се удостоверява с подписването
на протокола.
Комисията оценява и класира участниците пo степента на съответствие на офертите с
предварително обявените условия в документацията за участие.
Икономически най-изгодна за възложителя е офертата, събрала сбор от най-голям
брой точки по определените показатели.

ІІІ. ГАРАНЦИИ
1. Условия и размер на гаранцията за участие и начин на плащането й
1.1. Гаранцията за участие за обществената поръчка е както следва:

I-ва обособена позиция Антибиотици - 19.15лв.
II-ра обособена позиция Медикаменти за нервната система - 84.12лв.
III-та обособена позиция Медикаменти за кръвта - 237.35лв.
IV-та обособена позиция Медикаменти за сърдечно-съдовата система - 1.95лв.
V-та обособена позиция Общо противовъзпалителни средства - 30.73лв.
VI-та обособена позиция Медикаменти за дихателната система - 12.14лв.
VII-ма обособена позиция Медикаменти за храносмилателната система - 0,46лв.
VIII-ма обособена позиция Витамини - 3.15лв.
IX-та обособена позиция Медикаменти за дерматологията - 3.66лв.
X-та обособена позиция Разтвори за инжектиране - 1.20лв.
XI-та обособена позиция Медикаментозни разтвори - 372.80лв.
XII-та обособена позиция Антисептични средства - 2.05лв.
XIII-та обособена позиция Препарати за дезинфекция на повърхности,
медицински инструменти и принадлежности - 32.58лв.
XIV-та обособена позиция Препарати за хигиенна и хирургична
дезинфекция на ръце и кожа - 64.34лв.

1.2.Гаранцията за участие се представя под формата на парична сума или
банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие. При
представяне на гаранцията изрично се посочва процедурата, за която се отнася
гаранцията.

1.3.Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова
гаранция, тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция, в
полза СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, със срок на валидност не
по-малко от 120 (сто и двадесет) дни, считано от крайния срок за представяне на
офертата и осигуряваща участието в настоящата процедура.

1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път
това следва да стане по сметка: IBAN: BG16 UNCR 9660 1036 8525 01; BIC код:
UNCRBGSF при „Уникредит Булбанк” АД.

1.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако не представи гаранция за участие съгласно
посочените изисквания.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора и условия и
начин на плащането й:

2.1.Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 % от стойността на
договора за обществена поръчка.



2.2. Гаранцията за изпълнение на договора се представя под формата на
парична сума или банкова гаранция. Участникът избира сам формата на
гаранцията за изпълнение.

2.3. Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя
банковата гаранция, в която да бъде изрично записано, че тя е безусловна и
неотменима, че е в полза на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД и
със срок на валидност не по-малко от 60 (шестдесет) дни след датата на изтичане на
срока на действие на договора.

2.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора
по банков път това следва да стане по сметка на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД, посочена в т.1.4.

2.5.При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата
гаранция изрично се посочва предмета на договора, за който се представя
гаранцията.

3.Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при
условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.

4. Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
4.1.Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или

освобождава, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между
възложителя и изпълнителя.

4.2.Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди
спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.

4.3.Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви
за периода, през който средствата законно са престояли при него.

ІV. ОФЕРТА
1. Подготовка на офертата

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

2.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
условията, обявени от възложителя.

3.Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се
носи единствено от участниците.

4.Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП.

5.Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не
отговарят на обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от
участие в процедурата.

6.До изтичане на срока за подаване на офертите, всеки участник може да
промени, допълни или оттегли офертата си.

7.Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта.
8.Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не

може да представя самостоятелна оферта.
9.Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на

настоящата обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и
изисквания, които не отговарят на обявените в документацията включително на
проекта на договора, ако е представил повече от една оферта, ако е представил
оферта с варианти, ако е представил оферта, която не отговаря на изискванията за
участие на обединение или за подизпълнител.



10. Офертата се изготвя на български език съгласно приложените образци. По
изключение в офертата могат да бъдат изписани на латиница специфични
технически или търговски термини.

11.Всички документи се подписват от лицето, представляващо участника в
процедурата, съгласно представените регистрационни документи или от изрично
упълномощен представител с правомощия по ЗОП с нотариално заверено
пълномощно.

2. Съдържание на офертата

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и
надписани плика с обозначено наименование на участника, поставени в един общ
запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:

Плик № 1 с надпис: „Документи за подбор”, за обособена позиция........................,
подпозиции ............................в който се поставят документите и информацията по чл. 56,
ал.1 от ЗОП, съобразно изискванията на настоящата документация. Когато
участниците се представляват в откритата процедура от лица, които не са техни
представители по закон, в Плик № 1 трябва да бъде поставено и нотариално заверено
пълномощно, подписано от лицето/а, оторизирано/и по закон да представлява/т
участника. Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в
официален превод1 на български език.

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”, за
обособени позици ..............................., подпозиции ...................... в който се поставят
документите, съобразно изискванията на настоящата документация. Ако е
приложимо, участникът прилага декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”, за обособени позиции ..............,
подпозиции.................... в който се поставят документите, съобразно изискванията на
настоящата документация.

Важно: Когато участникът подава оферта за повече от една обособена
позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка позиция по отделно. Когато
документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече
обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика
по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в
списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

2.1. Съдържание на плик № 1 с надпис "Документи за подбор"
2.1.1. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата,

подписан от участника. В списъка участникът следва да опише всички представени
от него документи и информация (задължителни и други по преценка на
участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и
относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат.

Участникът задължително номерира с последователни номера всички
страници на цялата приложена документация, като в списъка на документите
записва и съответните номера на страниците на приложения документ.

2.1.2. Заявление за участие в процедурата.

1 Съгласно §1, т.16а.от ДР на ЗОП "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.



2.1.3.Представяне на участника
2.1.4. Регистрационен документ:
- Копие от документа за регистрация, удостоверение за актуално състояние

или декларация с посочване на Единен идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър;

- Съответен документ за регистрация или еквивалент, издаден от съдебен или
административен орган в държавата, в която са установени, в официален превод на
български език – за чуждестранните юридически лица или обединения на
чуждестранни юридически лица

- Заверено копие от документ за самоличност за физическите лица,
участници в процедурата или включени в състава на обединения, а за физически
лица-чуждестранни граждани документът се представя и в официален превод на
български език.

- споразумение за създаване на обединение/консорциум
При участие на подизпълнители или членове на обединение – съответния

регистрационен документ от изброените по-горе, се представя за всеки от
посочените подизпълнители/членове на обединението, както и  документи
съгласно чл.56 ал.3 ЗОП, ако  е приложимо.

2.1.5.Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1
и ал. 5 от ЗОП.

Декларациите по чл. 47, ал. 9 от ЗОП се представят от кандидата, съгласно чл.
47, ал. 4 от ЗОП, при обединение - от всеки един от членовете в обединението и за
всеки подизпълнител.

2.1.6. Документ за гаранция за участие – оригинал на банковата гаранция за
участие или копие на платежния документ за внесена парична гаранция;

2.1.7.Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участието на подизпълнител,
ако кандидатът предвижда такова, както и дела на неговото участие.

2.1.8.Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата
като такъв.

2.1.9.Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП за приемане на условията в
проекта на договор.

2.1.10. Декларация по чл. 56, ал.1, т.6 ЗОП във връзка с чл.55, ал.7  от ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по  чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП.

2.1.11.Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици.

2.1.12. Декларация по чл.6, ал.2 от ЗМИП
2.1.13.Доказателства за техническите възможности и квалификацията на

кандидата/участника:
а) Декларация - списък по чл.51, ал.1, т.1 ЗОП на доставките, които са

еднакви или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните три
години или от датата на учредяването или започване на дейността си с посочване на
стойностите, датите и получателите, придружен с удостоверения/препоръки за
добро изпълнение издадени от лечебни заведения за болнична помощ.

Участниците да имат установени търговски отношения с лечебни заведения
за болнична помощ и да представят минимум две удостоверения/референции,
издадени от лечебни заведения за болнична помощ. Като доказателство за
изпълнена доставка ще се приемат: Удостоверение, издадено и подписано от
получателя на доставката, съдържащо информация за стойността, датата на



доставките и подробно описание на продуктите, в оригинал или заверено копие
или чрез посочване на публичен регистър /с конкретни данни за номер, година
или др./, в който е публикувана и информацията, посочена по-горе.

б) Документ удостоверяващ валидно право на участника да извършва
търговия на едро с лекарствени продукти, издаден съгласно ЗЛПХМ, заедно с
приложение за лекарствените продукти за които се отнася и лицензия, издадена по
реда на ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти,
съдържащи наркотични вещества съгласно ЗКНВП.

в) Сертификат, удостоверяващ въведена система за управление на качеството
по ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника в процедурата с
предметен обхват, сходен с предмета на поръчката. Ако се представя еквивалент, то
участникът следва да докаже тази еквивалентност – представя се заверено от
кандидата копие на сертификата.

г) Декларация, че предлаганите лекарствени продукти са регистрирани за
употреба в страната и притежават разрешителни за употреба, съгласно ЗЛПХМ,
притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, липсват
официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените
продукти.

д) Декларация в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ от участника - в случай
на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствените продукти през
2016г./2017 год., участникът декларира, че количествата от лекарствените продукти
ще бъдат доставяни в лечебното заведение до изтичане срока на договора.

е) Разрешение за производство на лекарствени продукти, в случаите, когато
участникът е производител.

ж)  Декларация за съответствие на лекарствените продукти с изискванията на
Директива 93/42/ЕЕС и Директива 98/79/ЕЕС, където е приложимо /заверено
копие с „Вярно с оригинала/.

з) Декларация, че опаковката на лекарствените продукти отговаря на
изискванията на глава VІ от ЗЛПХМ – свободен текст.

2.1.14. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата в случаите, когато участникът не се
представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за
регистрация.

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал и по
образец, ако е приложен такъв или в свободен текст – ако няма приложен
образец. Представените документи от компетентен орган или трето лице се
представят в оригинал или заверени от участника копия. Всички  документи,
които са  на чужд език  се прилагат, придружени с официален превод на
български език. За верността на превода – отговорност носи участника.

Документите се представят в поредността, посочена по-горе.

2.2. В плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката" и
обозначено наименование на участника се поставят документите, свързани с
изпълнението на поръчката:

2.2.1. Техническо предложение – попълва се приложения образец
2.2.2. Техническата оферта - задължително се попълва по приложения образец,

като изрично се посочват - наименование и ЕИК/БУЛСТАТ на участника, търговското
наименование на предлагания лекарствен продукт със съответната лекарствена форма
и количество активно вещество, производител, предлагана опаковка, годишен брой
фабрични опаковки. Оферираният от участника годишен брой на опаковки се



посочва в цяло число, което се закръгля към по-голямото число, гарантиращо
изпълнението на прогнозното годишно количество за съответната номенклатура.

В техническата оферта участникът е длъжен да оферира лекарствени продукти
изцяло съответстващи на изискванията на техническата спецификация по отношение
на посочените генерично наименование, лекарствена форма и количество активно
вещество. Участникът задължително представя към техническата оферта заверени
копия на документи, удостоверяващи правото му да извършва търговия на едро на
оферираните търговски продукти на територията на Република България, валидни за
срока на договора за доставка – пълномощни, оторизационни писма, договори за
дистрибуция или други документи удостоверяващи, че участникът е упълномощен от
фирмата производител или от нейн упълномощен представител, от които документи
по безспорен начин да се установяват делегираните правомощия. Участниците
задължително попълват и представят към офертата си и списък на представени
оторизационни документи, в който се посочва и номера от техническата
спецификация на номенклатурата/позицията  на оферирания продукт – по образец.

Техническата оферта се представя от участника на хартиен и електронен
носител /CD/.

Данните върху магнитния носител се попълват само в празните колони.
Поредните номера, наименованията на номенклатурите и прогнозните
количества да не се променят, а да се попълват срещу всяка номенклатура
оферираните от участника данни. Участникът отговаря за идентичността на
информацията върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях
за вярна се приема информацията върху хартиения носител. Отговорността за
разликите се носи от участника.

Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция,
пликове № 2 и № 3 се представят за всяка позиция по отделно.

2.3. В плик № 3 с надпис "Предлагана цена" се поставя ценовото
предложение и ценовата оферта на участника. Когато участникът подава оферта
за повече от една обособена позиция, пликове № 2 и № 3 се представят за всяка
позиция по отделно.

2.3.1. Ценовото предложение и Ценовата оферта се изготвят и представят
съгласно приложения образец.

2.3.2. Всички предлагани цени са без ДДС, с включени всички разходи по
доставката до мястото на изпълнение на поръчката.

2.3.3. В ценовата оферта изрично се посочват предлагания търговски продукт
и производителя, единична цена, съответстваща на посочената единична мярка за
съответното генерично наименование/номенклатура от техническата
спецификация, за която се участва. Единичната цена следва да бъде оферирана до
втори десетичен знак.

2.3.4. Участникът е длъжен да оферира предлагана фабрична опаковка,
единична цена за опаковка, общият брой на фабричните опаковки съответен на
прогнозното годишно количество по спецификацията и общата стойност за
съответната номенклатура.

2.3.5. Оферираният от участника годишен брой на фабричните опаковки
трябва да съответства на посочения в техническата оферта.

2.3.6. Ценовата оферта задължително се представя на хартиен и електронен
носител /СD/.



2.3.7. Данните върху магнитния носител се попълват само в празните колони.
Поредните номера, наименованията на групите на лекарствени продукти вкл.
номенклатурите по тях и прогнозните количества да не се променят, а да се
попълват срещу всяка номенклатура оферираните от участника данни, съгласно
посочените изисквания. Участникът отговаря за идентичността на информацията
върху хартиения и магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема
информацията върху хартиения. За нуждите на класирането се използват данните
от магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от участника.

2.3.8. Всеки участник може да представи само една оферта, в която да
предложи единична цена за една, за няколко или за всички номенклатури при
спазване изискването за оферирaне на мининум 70% от съответната позиция.

2.3.9.Единичните цени за единична мярка се използват за целите на
класирането на оферираните лекарствени продукти. Изпълнението на доставките
на възложената обществена поръчка и плащанията се извършват с оглед
оферираната от участника и договорена с възложителя фабрична опаковка и
единична цена за опаковка на лекарствените продукти.

2.3.10.Извън плика с надпис “Предлагана цена” не трябва да е посочена
никаква информация относно цената.

2.3.11.Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в
офертата си извън плика “Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата
цена (или части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Всички документи, изготвени от участника се представят в оригинал, а
представените документи от компетентен орган или трето лице се представят в
оригинал или заверени от участника копия.

2.4. Приемане на офертите
2.4.1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, окомплектована с

всички посочени документи, разпределени в три отделни запечатани, непрозрачни
и надписани плика, съгласно изискванията на ЗОП и настоящата документация.

2.4.2. Върху плика участникът задължително посочва следните данни:
2.4.2.1.наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и

електронен адрес;
2.4.2.2.описание на предмета на поръчката, както  и номерата на

номенклатурите, които оферира;
2.4.3. Офертата се представя лично от участника или от негов упълномощен

представител, както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или по
куриер, получено от възложителя най-късно в срока, определен за получаване на
офертите.

2.4.4. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер,
датата и часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за
което на приносителя се издава документ.

2.4.5. Оферта, представена или получена по пощата или по куриер, след
изтичане на крайния срок или в незапечатан или скъсан плик не се приема от
възложителя. Такава оферта незабавно се връща на участника и съответното
обстоятелство се отбелязва в регистъра.

2.4.6. С оглед задължението на възложителя за съхранение на представената от
участниците документация не се приема оферта, която не отговаря на изискванията
на ЗОП и  възложителя.

V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ



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

2. Постъпилите  оферти се отварят в открито заседание, оповестено в
обявлението за обществената поръчка.

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 други лица при спазване на
установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.
Присъстващите представители се допускат след удостоверяване на самоличност и
представяне на съответните пълномощни. Присъстващите представители вписват
имената си и се подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното
присъствие.

4. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на три отделни запечатани плика.

5. При отварянето на офертите най-малко трима членове на комисията и по
един представител от присъстващите участници подписват плик № 3.

6. Комисията отваря плик № 2, като трима от членовете й и по един
представител от присъстващите участници /по негово желание/ подписват всички
документи, съдържащи се в него.

7. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите и информацията,
които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл.56, ал.1, т.14 от
ЗОП.

8. След завършване на действията, посочени по-горе приключва публичната
част от заседанието на комисията.

9. Комисията продължава своята работа в закрити заседания, на които
проверява за наличието и редовността на представените документи и информация
в плик № 1 с оглед съответствието им с поставените от възложителя критерии за
подбор, за което изготвя протокол.

10. В протокола се описват изчерпателно липсващите документи или
констатираните нередовности, посочва се точно вида на документа или
документите, които следва да се представят допълнително и се определя срок за
представянето им, който е еднакъв за всички участници и не може да бъде по-дълъг
от 5 дни, считано от датата на уведомяването на участника.

11. Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите
за подбор и/или друга нередовност, включително фактическа грешка, комисията
ги посочва  в протокола и изпраща протокола до всички участници в деня на
публикуването ме в профила на купувача.

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

12.Когато е установена липса на документи и/или несъответствия с
критериите за подбор, участникът може  в съответствие с изискванията на
възложителя, посочени в обявлението, да замени представените документи или
представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя
критерии за подбор.

13.След изтичането на срока за представяне на липсващи или нередовни
документи комисията разглежда допълнително представените документи относно
съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя.

14.Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не
отговарят на изискванията за подбор.



15.Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник или
представената от него оферта, която не отговаря на изискванията на ЗОП  или
настоящата документация.

16. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите
оферти, комисията обявява датата, часа и мястото за отваряне на ценовите оферти
чрез съобщение в профила на купувача на интернет страницата на възложителя
www.sportstrauma.bg

17.Комисията отваря ценовите оферти само на допуснатите участници. При
отваряне на плика с предлагана цена имат право да присъстват лицата по т.3.

18.Оценяването  и класирането на ценовите оферти се извършва по критерии
описани в настоящата документация.

19.Оценяването на офертите и класирането на участниците се извършва за
всяка отделна номенклатура.

20.При еднаква оферирана цена комисията провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за което се
уведомяват писмено заинтересуваните участници. Жребият се провежда независимо
от неявяването на заинтересован участник.

21. В определения от възложителя срок, комисията приключва работата си и
предава протоколите и цялата получена документация по проведената процедура
на възложителя.

22.Възложителят обявява с решение класирането на участниците и определя
изпълнителите на обществената поръчка за отделните номенклатури.

23.Участниците се уведомяват писмено за резултатите от проведената открита
процедура - с препоръчано писмо, по факса или с подпис върху уведомителното
писмо.

VІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
1. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с участника,

класиран на първо място съгласно разпоредбите на ЗОП и в срока на валидност на
офертите.

2.Участникът, определен за изпълнител е длъжен да представи документите
по чл.47 ал.10 ЗОП и гаранция за изпълнение на задълженията си по изпълнение на
договора и да се яви при Възложителя за сключване на договор.

2.1. Участникът представя гаранция за изпълнение на задълженията си по
изпълнение на договора съгласно изискванията на раздел ІІІ от настоящата
документация.

2.2. Участникът представя документите по чл.47 ал. 10 ЗОП както следва:
а) Свидетелство за съдимост на лицата по чл.47 ал.4 от ЗОП, издадено до шест

месеца преди датата на подписване на договора за възлагане на обществена
поръчка;

б) Удостоверение за актуално състояние на дружеството;
в) Удостоверение за липса на производство по несъстоятелност на

дружеството;
г) Удостоверение за липса на ликвидация на дружеството;
д) Удостоверения за липса на парични задължения към държавата и към

община, издадени до три месеца преди датата на подписване на договора за
възлагане на обществена поръчка.

2.3.В случай, че определеният за изпълнител не представи посочените
документи в законоустановения срок или представените документи не отговарят на



изискванията на възложителя съгласно настоящата документация, както и при отказ
да бъде сключен договора, не се сключва договор с него с произтичащите от това
последици за задържане на представената гаранция за участие. В тези случаи
възложителят може да сключи писмен договор за възлагане на обществена поръчка с
класирания на второ място участник съгласно изискванията на ЗОП, а при липса на
такъв процедурата се прекратява частично за съответните номенклатури.

3. Договорът съответства на приложения в настоящата документация проекто-
договор и включва задължително всички условия от офертата на участника,
определен за изпълнител.

4. Неразделна част от договора е спецификация, съдържаща видовете и
количествата лекарствени продукти, оферираните единични и обща стойност на
възложената поръчка.

5. Възложителят може да прекрати предсрочно сключения договор с  писмено
уведомление - без предизвестие /без дължими неустойки и обезщетения/  при
условията на чл. 7, ал.3 от  ПМС № 146 от 09.06.2015 г. за създаване на Централен
орган за възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване“.

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Доставките на лекарствените продукти се извършва франко аптеката на

болницата с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се включва в
договорените единични цени на стоките. Транспортните средства за доставка на
стоките да отговарят на санитарно-хигиенните изискванията .

Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на Възложителя в
рамките на договорените количества по спецификацията към договора и в
съответствие с оферираната единична цена. Доставките на лекарствените продукти се
извършва франко аптеката на болницата, независимо от  стойността на заявката.

Доставяните лекарствени продукти трябва да отговаря на изискванията на
ЗЛПХМ.

Доставяните лекарствени продукти да имат „СЕ“ маркировка (партиден номер,
дата на производство, производител, срок на годност и други), както и да са
придружени с кратка характеристика /инструкция за употреба/  на предлагания
продукт.

Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа
месечна складова наличност от продуктите, за които е подписан договор за доставка в
размер на 1/12 част от общото договорено годишно количество.

Участниците задължително оферират и доставят разрешени за употреба
лекарствени продукти на територията на Република България, с остатъчен срок на
годност, указан на опаковката, не по-малък от 75 % от обявения от производителя
върху опаковката към датата на доставката.

Участниците се задължават да извършват ежемесечно доставките на
лекарствените продукти в болничната аптека срок от 24 часа от получаване на
писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а при спешна потребност от доставка
на малки количества в срок до 4 (четири) часа.

Всяка доставка се извършва в съответствие със специалните  изискванията на
българското законодателство.

“СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД



Техническа спецификация –Приложение

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА
I-ва обособена позиция

Антибиотици

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество

1. Аугментин / оригинал
Амоксицилин+клавулонов

а киселина табл. 1000мг х 14бр.
5

2. Гентамицин Гентамицин ампули 0,80мг 50
3. Зинат Цефуроксим табл. 500мг х 10бр. 5
4. Клацид SR  / оригинал Кларитромицин табл.500мг х 5бр. 5
5. Неомицин спрей Неомицин флакон 55мл 100
6. Цефтриаксон Цефтриаксон флакони 1гр 200
7. Цефтриаксон Цефтриаксон флакони 2гр 300
8. Линкомицин Линкомицин хидрохлорид Fl.600мг 30
9. Ванкомицин Ванкомицин хидрохлорид Fl. 500мг 30

II-ра обособена позиция
Медикаменти за нервната система

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Адреналин Епинефрин ампули 1% 1мл 20
2. Анексат Флумазенил ампули 0.5мг/5мл 5
3. Атропин Атропинов сулфат ампули 1мг/1мл 100
4. Бусколизин Хиосцинов бутил бромид ампули 20мг/1мл 30
5. Бусколизин Хиосцинов бутил бромид табл.10мг х 20бр. 3

6. Валидол
Левоментол, метил,

изовалерат табл. х 20бр.
5

7. Диазепам Диазепам ампули 2мл 10мг 10
8. Допамин Допамин ходрохлорид ампули 200мг 10
9. Дормикум / оригинал Мидазолам ампули 5мг/5мл 50
10. Дормикум / оригинал Мидазолам ампули 15мг/3мл 250
11. Изофлуран Изофлуран флакони 100мл 20

12. Катежел с Лидокаин гел

Лидокаинов
хидрохлорид+хлорхексиди

нов дихидрохлорид

Лидокаин 20мг/г +
0,5мг/г гел

/опаковка от 8.5гр./

10

13. Лидокаин Лидокаин хидрохлорид ампули 1% 10сс 200
14. Лидокаин Лидокаин хидрохлорид ампули 2% 10сс 1500
15. Лидокаин Лидокаин хидрохлорид ампули 2% 2сс 20
16. Лидокаин 5% Лидокаин хидрохлорид унгвент 40гр 2
17. Маркаин Бупивакаин ампули 0,5% 4мл 50
18. Маркаин  спинал  хеви Бупивакаин спинал  хеви ампули 0,5% 4мл 50
19. Листенон Суксаметониум хлорид ампули 1% 20
20. Листенон Суксаметониум хлорид ампули 2% 20



21. Нивалин Галантаминов хидрохлорид ампули 4мг/5мл 10
22. Но-шпа Дротаверин хидрохлорид табл.х 20бр. 5
23. Но-шпа Дротаверин хидрохлорид ампули 40мг/2мл 10

24. Паракофдал

Паракофдал, парацетамол
метамизол Na, кофеин,

кодеинов фосфат табл.х 20бр.

10

25. Парацетамол Парацетамол табл.х 20бр. 3

26. Парацетамол iv
Парацетамол 10мг/мл флакон

100мл
500

27. Пропофол Пропофол ампули 1% 20мл 400

28. Спазмалгон

Метамизол
натрий/питофенон

хидрохлорид нефпиверин
бромид ампули 2мл

10

29. Спазмалгон

Метамизол
натрий/питофенон

хидрохлорид нефпиверин
бромид табл.х20бр.

3

30. Тракриум Атракуриум безилате ампули 25мг 20
31. Трамадол Трамадол хидрохлорид 100мл/2мл 100
32. Трамал Трамадол хидрохлорид ампули 100мг.2мл 100
33. Фентанил Фентанил ампули 5мл 50
34. Фентанил Фентанил ампули 2 мл 200

35. Хирокаин
Левобупивакаин

хидрохлорид ампули 5мг/10мл
300

III-та обособена позиция
Медикаменти за кръвта

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка
Количеств

о
1. Дицинон Етамзилат ампули 2сс 20
2. Дицинон Етамзилат табл х 20бр. 2
3. Зибор Бемипарин содиум 2500 шприц амп. 100
4. Зибор Бемипарин содиум 3500 шприц амп. 200
5. Клексан Еноксапарин содиум фл.40мг 0.4мл 30
6. Клексан Еноксапарин содиум фл.80мг 0.8мл 30
7. Кливарин Ревипарин натрий ампули 0.6мл 30

8. Ксарелто
Ривароксабан ф.табл.х10мг х

10бр. 500
9. Протаминсулфат Протаминсулфат ампули 10мг/мл 5
10. Фраксипарин Надропарин калциум ампули 0.3 100
11. Фраксипарин Надропарин калциум ампули 0.4 200
12. Фраксипарин Надропарин калциум ампули 0.6 300
13. Хепарин Хепарин натрий флакон 2500мг 10

IV-та обособена позиция
Медикаменти за сърдечно-съдовата система



№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Изокет Изосорбид динитрат спрей 15мл 3
2. Изоптин Верапамил табл.80мг х 50бр. 2
3. Нитрокор Глицерил тринитрат табл.х 40бр. 3
4. Нитролонг Пентаеритритилетранитрат табл.х 50бр. 2
5. Нифедипин Нифедипин табл.х 50бр. 2

6. Перлинганит
Нифедипин-глицерил

тринитрат /нитроглицерин/ флак.50мг/50мл 5
7. Пропофенон Пропофенон-пропофенон ампули 5сс 10

8. Ритмокард
Пропофенонов хидрохлорид ампули 3.5мг/мл-

10мл 10
9. Ритмонорм Пропофенон табл.150мг х 50бр. 2
10. Фуроземид Пропофенон ампули.10мг/2мл 20
11. Хлофадон Клонидинов хидрохлорид табл.х 50бр. 2

12. Хлофазолин
Хлофазолин-клонидинов

хидрохлорид ампули 0,15мг/1мл 30

13. Хлофазолин
Хлофазолин - Клонидинов

хидрохлорид табл.0.15мг х 50бр. 3

V-та обособена позиция
Общо противовъзпалителни средства

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Амизолмет Метамизол натрий im/iv ампули 1000мг/2мл 1000

2.
Аналгин /
оригинал

Метамизол содиум
ампули 2 мл /1гр

800

3. Аналгин Метамизол содиум табл.х 20бр. 2
4. Аулин Нимезулид табл. 100мг х 6бр. 20
5. Дексофен Декскетопрофен ампули 50мг/2мл 500
6. Дексофен Декскетопрофен табл.25мг х 10бр. 50
7. Диклак R Диклофенак натрий табл.150мг х 50бр. 5
8. Диклак гел 5% Диклофенак натрий туба х 50гр 2
9. Диклак Диклофенак натрий ампули 75мг/3мл 100
10. Ефлоран Метронидазол флакони 100мл 50
11. Кетонал Кетопрофен ампули 100мг/2мл 200
12. Мовалис Мелоксикам ампули 15мг/1,5мл 300
13. Мовалис Мелоксикам табл.150мг х 10 10
14. ТАП Тетаничен токсоид амп.1мл 20
15. Фастум гел Кетопрофен гел туба х 50гр 5
16. Фелоран  гел 5% Диклофенак натрий гел туба х 60гр 5
17. Хепароид Хепариноид унгвент 30гр 5

VI-та обособена позиция
Медикаменти за дихателната система



№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Алергозан Хлоропираминов хидрохлорид табл.х 20бр. 3
2. Алергозан Хлоропираминов хидрохлорид ампули 20мг/1мл 50
3. Ефедрин Ефедринов хидрохлорид ампули 50мг/1мл 500
4. Калций глюконици Калциев глюконат ампули 8,94% 10сс 100
5. Метилпреднизолон Метилпреднизолон ампули 40мг 30
6. Солу-медрол Метилпреднизолон флакони 40мг 200

7.
Софафилин /
Новфилин

Теофилин-етилендиамин
Аминофилин амп.24мг/10мл 10

8. Ериус Деслоратадин табл.5мг х 10бр. 5

VII-ма обособена позиция
Медикаменти за храносмилателната система

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Бизалакс Бизакодил табл.х 30бр. 1
2. Деган Метоклопрамидов хидрохлод амп.5мг/2мл 30
3. Лопедиум Лоперамид табл.х 10бр. 3
4. Ранитидин Ранитидин хидрохлод табл.150мг х 60бр. 2

VIII-ма обособена позиция
Витамини

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество

1. Витамин С
Аскорбинова киселина ампули 5мл х

250мг 5сс 300

IX-та обособена позиция
Медикаменти за дерматологията

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ
ГЕНЕРИЧНО

НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Брауновидон Повидон йодин унгвент 20гр 2
2. Вазелин Вазелин унгвент 40гр 10
3. Йодасепт Повидон йод унгвент 90гр 15
4. Йодасепт Повидон йод течен 2
5. Масажен крем 240мл 240мл 70
6. Масажно масло 1л 3

МЕДИКАМЕНТОЗНИ РАЗТВОРИ
X-та обособена позиция
Разтвори за инжектиране



№ Търговско НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Аква дестилат ампули 10сс 20
2. Натр.бикарбонат ампули 8,4%20мл 10
3. Натриев хлорид ампули 0,9%10сс 500

XI-та обособена позиция
Медикаментозни разтвори

№ Търговско НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество
1. Глюкоза банки 5% 500сс 20
2. Глюкоза банки 10% 500сс 10
3. Натр.хлоратум банки 0,9% 500сс 1500
4. Рингер банки 500сс 1500

5. Серум глюкоза банка 5% 500сс 20
6. Хестерил банки 10% 500мл 20
7. Сорбитол 3л 100
8. NaCl 0.9% 100мл 200
9. NaCl 0.9% 250мл 100
10. NaCl 0.9% 1л 600
11. NaCl 0.9% 3л 1500
12. NaCl 0.9% 5л 200

XII-та обособена позиция
Антисептични средства

№
Търговско

НАИМЕНОВАНИЕ

ГЕНЕРИЧНО
НАИМЕНОВАНИЕ Разфасовка Количество

1. Кислородна вода 3%
Хидрогениум пероксидатум

3% бут.1 л. 5
2. Йодбензин бут.1л. 1
3. Спирт вини 70º бут.1000мл. 25
4. Спирт вини 95º бут.1000мл 25

XIII-та обособена позиция
Препарати за дезинфекция на повърхности, медицински инструменти и принадлежности

№ НАИМЕНОВАНИЕ
Препоръчителн

а разфасовка Количество



Препарати, за повърхности: предназначени единствено за дезинфекция на повърности,
болничен инвентар; подлоги и др; операционни, лекарски кабинети, коридори, асансьори,
тоалетни възли и др.

1.

Дезинфектант без формалдехид със съдържание на
Глиоксал и Глутаров алдехид с миещо и
дезинфекциращо действие:  бактерицидно (вк.Tbc),
фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Rota, Vaccinia) и
вируснеутрализиращо ( HBV, HCV, HIV).
Съвместимост с различните материали, от които са
направени повърхностите. Да се дозира лесно и да се
представят съответните дозиращи устройства. туба 6л

6

2.

Препарат без алдехиди с приятен недразнещ аромат; с
миещо и дезинфекциращо: бактерицидно(вкл.Tbc,
MRSA), фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Papova,
Rota) и вируснеутрализиращо действие (HBV, HCV,
HIV). С нисък алергенен потенциал. Да се дозира лесно
и да се представят съответни дозиращи устройства. туба 6л 12

3.

Препарат на алкохолна основа (комбинация от два
алкохола) с аерозолно прилагане за труднодостъпни
повърности за бърза дезинфекция (от 1 до 5мин). С
широк спектър на действие: бактерицидно(вкл.Tbc),
фунгицидно, вирусоцидно (Adeno, Papova, Rota, Noro)
и вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV). туба 5л 12
Препарати за инструменти и термолабилни материали: предназначени единствено за
обработка на инструменти. Почистване на метален инструментариум, лабораторна
стъклария, ендоскопска апаратура и др. термолабилни материали

4.

Препарат на основата на глутаралдехид - готов за
употреба. С широк спектър на действие:
бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно,
вирусоцидно и спороцидно действие. туба от 5л 10

5.

Препарат на ензимна основа за отстраняване на кръв,
белтъчини и органични замърсители. Да не уврежда
материалите, от които са направени
инструментите/хирургични/; ендоскопите и
материали/термолабилни/ туба 2 л 16

6.

Препарат с активен кислород, за химическа
стерилизация с широк спектър на действие
бактерицидно (вкл.Tbc), фунгицидно  вирусоцидно
(Adeno, Vaccinia, Papova, Polio) и
вируснеутрализиращо (HBV, HCV, HIV) и ефективе
срещу спорообразуващи микроорганизми
(вкл.Cl.Difficile). Кратко екпсозиционно време до 10-
15мин. кофа 6 кг 10



XIV-та обособена позиция
Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожа

№ НАИМЕНОВАНИЕ
Препоръчителна

разфасовка Количество

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и омекотител за ръце :

1.

Препарат на алкохолна основа.  Широк спектър на
действие: бактерицидно (вкл.Tbc),  фунгицидно
(Candida albicans), вирусоцидно и
вируснеутрализиращо: HBV, HCV, HIV, Rota, Noro,
Adeno, Vaccinia BVDV. Хипоалергенен, обогатен с
омекотител за кожа. С посочени дозировки и кратки
експозиционни времена при риск от
специф.причинители туба 5л. 30

2.

Алкохолен препарат с едновременно дезинфекциращ и
поддържащ кожата ефект срещу   бактерицидно
(вкл.Tbc),   гъби, вируси: HBV, HIV, Rota, Herpes. туба 5л. 20

3.

Препарат с едновременно миещо и дезинфекциращо
действие /сапун/. Широк спектър на действие:
бактерицидно (вкл.MRSA),  фунгицидно и
вируснеутрализиращо: HBV, HIV. Хипоалергенен, без
негативно влияние в/у кожата на ръцете.С посочени
дозировки и експозиционни времена при риск от
специф.причинители туба 5л. 30

4.

Омекотител за кожа, подложена на често миене и
дезинфекция. За поддържане и регулиране  влажността
на кожата. Със съдържание на пчелен восък 0.5 л 10

Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на кожа и оперативно поле :

5.

Препарат със съдържание на алкохол  за хигиенна и
хирургична дезинфекция на кожа преди манипулации:
операции, инжекции, пункции, смяна на превръзки
срещу бактерии, вируси: HBV, HIV, Rota, Herpes,
гъбички (C.Albicans, T.Mentagrophytes) туба 5л. 20

6.

Препарат за дезинфекция на оперативно поле, състоящ
се от комбинация от различни алкохоли за
предоперативна дезинфекция на кожа; преди
инжекции; пункции на ставни и др.телесни кухини; при
смяна на превръзки. Широк спектър на действие:
бактирицидно, фунгицидно вирусицидно и вирус
неутрализиращо (HBV,HIV).С оцветител
водноразтворим за добро маркиране на оперативното
поле. Да е хипоалергенен с дълготрайно действие. Да
изсъхва бързо. Без съдържание на йод. 0,5 л. 240



7.

Препарат за дезинфекция на оперативно поле, състоящ
се от комбинация от различни алкохоли за
предоперативна дезинфекция на кожа; преди
инжекции; пункции на ставни и др.телесни кухини; при
смяна на превръзки. Широк спектър на действие:
бактирицидно, фунгицидно вирусицидно и вирус
неутрализиращо (HBV,HIV).Без оцветител спрей 0,250 120



ПРИЛОЖЕНИЯ – ОБРАЗЦИ

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ,

СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Доставка на медикаменти и дезинфектанти”

за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

№ Съдържание

Вид и количество на
документите

/оригинал или заверено
копие/

Стр.

Дата ________/ _________ / ______
Наименование на участника __________________________

Име и фамилия на представителя на
участника

__________________________

Длъжност __________________________
Подпис/печат __________________________



Образец
ЗАЯВЛЕНИЕ

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ”
за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

От   ................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

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

(улица, град, община)

представлявано от ............... .......................................................................................................,
(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ......................................................................................

........................................................................................................................................................,

адрес за съобщения .....................................................................................................................,
ЕИК (БУЛСТАТ)..........................................................................................................................,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

След като се запознахме с документацията за участие в открита процедура за възлагане на
настоящата обществена поръчка, заявяваме следното:

1.Желаем да участваме в откритата от Вас процедура по ЗОП  за възлагане на обществената
поръчка с предмет “Доставка на медикаменти и дезинфектанти”, като подаваме оферта при
условията, обявени в документацията за участие.

2.Приемаме изцяло всички условия на Възложителя за участие съгласно документацията, като
при подготовка на настоящата оферта ще се съобразим с всички изисквания на същата.

3.Приемаме срокът на валидност на нашата оферта да бъде до изтичане на 120 (сто и
двадесет) календарни дни включително, считано от крайния срок за получаване на оферти и за
който период ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата.

4.Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора настоящата
оферта ще представлява споразумение между нас и възложителя, което ще бъде безусловно
гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.

5.Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за
участие, които се отнасят до изпълнеие на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.

6. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в
приложения към документацията за участие проект на договор без възражения.

7.В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, ще сключим договор в
законоустановения срок.

8.Съгласни сме да представим гаранция за изпълнение на договора в определения от
възложителя размер от договорената стойност без ДДС.

9.Задължаваме се при подписването на договора да представим удостоверения от съответните
компетентни органи за удостоверяване на декларираните от нас обстоятелства по чл.47 от ЗОП, в
оригинал или заверени копия.

10.Заявяваме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме (ще ползваме, съгласно
приложената декларация) подизпълнители. (вярното се подчертава).



11.Декларираме, че ако нашата оферта бъде приета, ще започнем изпълнението на поръчката
веднага след подписване на договора и ще извършваме доставките съгласно изискванията на
документацията на Възложителя и  в срока, определен с договора.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Списък на представените  документи съгласно изискванията чл.56,
ал.1, т.14 от ЗОП.

Дата: ………….…………………………………………
(имена, подпис, длъжност на представляващия участника печат)



Образец

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА

на участник в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на медикаменти и дезинфектанти” за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р

ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

1.Наименование на участника:………………………………………………………….….………
ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН ........................................................................................................................
/Единен идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или
друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен/
2. Седалище и адрес на управление: ……………………………….………………………………
/пощенски код, град, община, квартал, улица № /бл., вх., ет., ап./……………………………….
………………………………………………………………………………………………………...
телефон: ……………………………………………………………………………………………...
факс:………………………………………………………………………………………..…………
e-mail :…………………………………………………………………………………………………
Интернет адрес: ...................................................................................................................................
/в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в
обединението, като се добавя необходимия брой полета/
3. Лица, представляващи участника по учредителен акт:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
/трите имена, ЕГН/
Участникът се представлява заедно или поотделно/невярното се зачертава/ от следните лица:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………...
4. Лице за контакт: …………………………………………………...................................................
телефон/ факс  .........................................................................................................................................
5. Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка: …………………………………………………………………………………….
IBAN …………………………………………………………………………………………………..
/по който ще бъде възстановена гаранцията за участие/
BIC……………………………………………………………………………………………………..
Титуляр на сметката: …………………………………………………………………………………

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия

участника)



Образец
Открита процедура  за възлагане на обществена поръчка с предмет:

“Доставка на медикаменти и дезинфектанти”, за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

Д Е К Л А Р А Ц И Я
за регистрация по Закона за търговския регистър

Долуподписаният/ата ..............................................................................................................................,
в качеството си на ............................................... на ..............................................................................,

(длъжност) (наименование на участника)
във връзка с участието ни в откритата процедура за възлагане на посочената обществена
поръчка

Д Е К Л А Р И Р А М:

Представляваното от мен дружество е регистрирано по Закона за търговския регистър и
неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:..............................................

Известна ми е наказателната отговорност за деклариране на неверни данни по чл.313
от Наказателния кодекс на Република България.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:
(имена и подпис)



Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я*
по чл. 47, ал. 9 ЗОП

Подписаният/ата .............................................................................................................../трите
имена/ с данни по документ за самоличност: ЕГН ..........................., л.к. № ................................,
изд. от .................................... на ........................г., в качеството си на
........................................................./длъжност/ на
„.................................................................................” /наименование на участника/, със седалище и
адрес на управление:
....................................................................................................................................................................,
с ЕИК/БУЛСТАТ
…….............................................................................................................................., в изпълнение на
чл.47, ал.9 ЗОП и в съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена
поръчка с предмет “Доставка на медикаменти и дезинфектанти” за нуждите на
„СБАЛТОСМ-ПРОФ.Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП, не съм осъждан с влязла в сила присъда:
за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, вкл. изпиране на
пари, по чл. 253-260 от НК;  за подкуп по чл. 301-307 от НК; за участие в организирана
престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; за престъпление против собствеността по чл. 194-217
от НК; за престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК (в случай на реабилитация –
посочва се изрично)

2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира  в производство по ликвидация, нито в

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник: няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл
в сила акт на компетентен орган (в случай на допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията–посочва се изрично); няма задължения за данъци или вноски за социалното
осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установен участника.

5. Представляваният от мен участник: не е в открито производство по несъстоятелност, не
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския
закон; не се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове,
включително неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността
си.

6. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм „свързано лице” по смисъла на § 1,
т. 23а от ДР на Закона за обществените поръчки с възложителя по настоящата обществена
поръчка или със служители на ръководна длъжност в неговата организация.

7. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

8. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда за:
престъпление по чл.136 от НК, свързано със здравословни и безопасни условия на труд;



престъпление по чл.172 от НК против трудовите права на работниците;  престъпление по чл.313
от НК във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя в

7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства са

…………………………………………. (посочват се публичните регистри и конкретните
обстоятелства, които удостоверяват)

Компетентният орган, който съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, е длъжен служебно да предоставя информация на Възложителя за тези
обстоятелства е …………………………………………. (посочва се наименованието и адреса на
компетентния орган и конкретните обстоятелства, за които органът служебно предоставя
информация)

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия

участника)

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника - чл.47, ал.4 ЗОП.

Когато декларацията се подписва от чуждестранно лице, следва да бъде на неговия език и в официален превод на

български.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях, съобразно чл.

47, ал. 8 от ЗОП



Образец

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ НА ИЗПЪЛНЕНИ ДОСТАВКИ
по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП

Подписаният/ата ..............................................................................................................., данни по
документ за самоличност: с лична карта №............................,  издадена на.................................. от
...................................., в качеството си на ........................................................................... на
…………………………………………….. на
...........................................................................................

(длъжност) (наименование на участника)

ЕИК: .......................,  участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на медикаменти и дезинфектанти” за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД ,

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:
през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата в настоящата процедура,
представляваният от мен участник е изпълнил описаните по-долу доставки с предмет, еднакви
или сходни с предмета на поръчката, какато следва:

№ Предмет на изпълнената
доставка и кратко описание

Стойност/цена
(без ДДС) на
изпълнената

доставка

Крайна дата на
изпълнение на

доставката

Получател на
доставката

1

2

…

Прилагам следните доказателства за успешното изпълнение на горепосочените доставки,
съгласно чл.51, ал.4 от ЗОП, както следва:…………………………………………………………….

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

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

(посочват се удостоверения за добро изпълнение или публични регистри, в които е
публикувана конкретна информацията за изпълнените дейности)

Известно ми е, че за вписване и деклариране на неверни данни подлежа на наказателна
отговорност, съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия

участника)



Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я*

на основание чл.56, ал.1, т.6 от ЗОП

за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 ЗОП,
както и за липса на обстоятелство по чл.8, ал.8, т.2 ЗОП

Подписаният/ата
............................................................................................................................... /трите имена/ с данни
по документ за самоличност: ЕГН ..........................., л.к. № ................................, изд. от
.................................... на ........................г.,. в качеството си на
........................................................./длъжност/ на „................................................................................”
/наименование на участника/, ЕИК/БУЛСТАТ
...........................................…........................................
участник  в открита процедура с предмет “Доставка на медикаменти и дезинфектанти”, за
нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД ,

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла §1, т.23а от ДР на ЗОП
или свързано предприятие по смисъла на §1, т.24 ДР на ЗОП с друг участник в настоящата
процедура.

2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл.8, ал.8, т.2 от
Закона за обществените поръчки по отношение на настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка.

Известно ми е, че при промени в декларираните обстоятелства в процеса на провеждане на
процедурата, съм длъжен да уведомя възложителя за това в 7-дневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

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

(длъжност на представляващия
участника)

* Декларацията се подписва от лицата, които представляват участника.



Образец
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:
“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ”,

за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД
От   ................................................................................................................................................,

(наименование на участника)

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

(улица, град, община)

представлявано от ............... .......................................................................................................,
(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ......................................................................................

........................................................................................................................................................,

ЕИК (БУЛСТАТ)..........................................................................................................................,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Предоставям настоящото техническо предложение, с което се задължаваме при възлагане

на обществената поръчка да извършваме доставките  при следните условия:
1. Предлагам търговски продукти, подробно описани в техническата оферта с търговско

наименование и производител и изцяло съответстващи на изискванията на техническата
спецификация за посоченото генерично наименование, лекарствена форма и количество
активно вещество.

2. Декларирам, че:
- всички предлагани от нас лекарствени продукти отговарят на изискванията на Закона за

лекарствените продукти в хуманната медицина и на Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите, включително на въведените с него разпоредби на относимите
Директиви на Европейския парламент и Съвета относно лекарствените продукти за хуманна
употреба;

- всички предлагани от нас лекарствени продукти ще бъдат доставяни съгласно
изискванията на документацията и на проекта на договора;

- всички предлагани от нас лекарствени продукти ще бъдат доставяни със съответната
„СЕ“ маркировка (партиден номер, дата на производство, производител, срок на годност и
други).

3. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще осигуряваме
необходимите количества от лекарствени продукти за извършване на доставките по заявка и за
целия период на договора точно и в срок.

4. Приемаме да извършвам доставките на лекарствени продукти в срок от 24 часа от
получаване на заявка, а при спешни случаи - в рамките на същия работен ден.

5. Гарантирам доставката на лекарствени продукти с остатъчен срок на годност към датата
на доставката не по-малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от срока на годност, указан
върху опаковката.

6. Други условия ...................................................................................
7. Представяме оферта за следните позици........................., подпозиции/ номенклатури/ , а

именно:................................................................................. – общо представляващи
........................................ % от .................................

ПРИЛОЖЕНИЕ: Техническа оферта на хартиен и магнитен носител
Дата: ………….…………………………………………

(имена, подпис, печат)



Образец
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка, с предмет:

“ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ”
за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД От

................................................................................................................................................,
(наименование на участника)

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

(улица, град, община)

представлявано от ............... .......................................................................................................,
(име/длъжност)

телефон, факс, email, лице за контакти ......................................................................................

........................................................................................................................................................,

адрес за съобщения .....................................................................................................................,
ЕИК (БУЛСТАТ)..........................................................................................................................,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
Представяме настоящото ценово предложение, с което се задължаваме при възлагане на

обществената поръчка да извършваме доставките  при следните условия:
1. Предложените лекарствени продукти са подробно описани по търговско наименование,

количество в търговска опаковка, фирма производител и единични цени.
2. Цените на предлаганите от нас лекарствени продукти са без включен ДДС и напълно

съответстват на изискванията на действащото законодателство за търговия на едро с
лекарствени продукти.

3. Оферираните единични цени за единица мярка са съгласно изискванията на
техническата спецификация и са посочени до втори знак след десетичната запетая.

4. Оферираните цени за фабрична опаковка съответстват на единични цени за посочената
в техническата спецификация мерна единица.

5. В цените са включени всички разходи до мястото на доставката - болнична аптека на
„СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

6. Приемаме предложените от Възложителя условия на плащания по настоящата поръчка,
а именно: с банков превод до 60 (шестдесет) дни след доставка на съответното количество
лекарствени продукти, въз основа на издадена фактура и двустранно подписан предавателно-
приемателен протокол за всяка една доставка.

7. Декларираме, че предложените от нас цени ще останат валидни за целия срок на
изпълнението на обществената поръчка и няма да бъдат променяни.

ПРИЛОЖЕНИЕ: Ценова оферта на хартиен и магнитен носител

Дата: ………….…………………………………………
(имена, подпис, печат)



Образец

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Доставка на медикаменти и дезинфектанти”,

за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съответствие на предлаганите лекарствени продукти със ЗЛПХМ

Подписаният............................................................................................ ЕГН .................................
(трите имена)
в качеството си на ...........................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, прокурист, пълномощник)
на ......................................................................................................................................................
(наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

Всички лекарствени продукти, предложени  от нас в настоящата процедура за възлагане на
обществена поръчка:
- са регистрирани за употреба в Република България и притежават разрешителни за употреба,
съгласно изискванията на ЗЛПХМ;
- притежават кратки характеристики, предоставени в електронната страница на ИАЛ;
- притежават сертификати, удостоверяващи качеството на продуктите, които са в предоставени
в ИАЛ и Министерство на здравеопазването;
- за всички възникнали промени по време или след разрешаването за употреба на лекарствения
продукт се уведомява ИАЛ, като се предоставя съответната документация за продуктите;
- липсват официални съобщения или ограничителни мерки за употреба на лекарствените
продукти, свързани с нежелани лекарствени реакции.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата: ДЕКЛАРАТОР:
(имена, подпис, печат)



Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

по  чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Подписаният/ата ...............................................................................................................................
/трите имена/ с данни по документ за самоличност: ЕГН ..........................., л.к. №
................................, изд. от .................................... на ........................г.,. в качеството си на
........................................................./длъжност/ на „................................................................................”
/наименование на участника/, ЕИК/БУЛСТАТ
...........................................…........................................
участник  в открита процедура с предмет “Доставка на медикаменти и дезинфектанти”, за
нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ:

При изпълнението на обществената поръчка ще ползвам /няма да ползвам/
подизпълнители /излишното се зачертава/.

Ще участват следните подизпълнители, които са запознати с предмета и условията за
участие и изпълнение на обществената поръчка и са дали своето съгласие:

1. ...................................................................................................................................... със
седалище и адрес на управление: ....................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ .......................................................................................................................................,
който ще изпълнява следната част от предмета на
поръчката…………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............., представляваща  ................................% от цялата поръчка.

2. ...................................................................................................................................... със
седалище и адрес на управление: ....................................................................................................
ЕИК/БУЛСТАТ .......................................................................................................................................,
който ще изпълнява следната част от предмета на
поръчката…………………………………………………………………….
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
..............., представляваща  ................................% от цялата поръчка.

Забележка: Посочват се всички подизпълнители, които  участникът /кандидатът/
възнамерява да ползва.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства,
изискуеми по силата на закона.

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

(длъжност на представляващия
участника)



Образец
Декларация за съгласие за участие в процедура по възлагане на обществена поръчка

като подизпълнител

Подписаният/ата ...............................................................................................................................
/трите имена/ с данни по документ за самоличност: ЕГН ..........................., л.к. №
................................, изд. от .................................... на ........................г.,. в качеството си на
........................................................./длъжност/ на „................................................................................”
/наименование на подизпълнителя/, ЕИК/БУЛСТАТ
...........................................…........................................
участник  в открита процедура с предмет “Доставка на медикаменти и дезинфектанти ” за
нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ:

1.От името на представляваното от мен лице
..........................................................................................

/наименование, ЕИК/БУЛСТАТ/
изразявам съгласието си да участваме като подизпълнител на ...........................................................
/наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител/
.....................................................................................................................................................................
.
2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....
Забележка: Описва се подробно конкретната част от предмета на обществената поръчка,
която ще бъде изпълнена от подизпълнителя, като се посочва процентът й от общата
стойност /
3. Запознати сме с разпоредбата на чл.55, ал.5 от ЗОП, че заявявайки желанието си да бъдем
подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се явим като
участник в горепосочената процедура и да представим самостоятелна оферта.
4.Запознати сме с всички условия за участие в процедурата за участие на посочената по-горе
обществена поръчка, както и с всички условия за нейното изпълнение и ги приемам напълно.
5. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по
образец/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства,
изискуеми по силата на закона.

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия

участника)



Образец

Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП
за приемане на условията в проекта за договор

Долуподписаният/ата/  ...........................................................................................................................

ЕГН..............................................., лична карта, № .........................изд. на............................г.
от..................................................................., в качеството ми на ...................................(посочва се
длъжността и качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява - напр.
изпълнителен директор,  управител и др.)
на..........................................................................................,

ЕИК …………………………………….; със седалище  и адрес на управление....................,
…………………………………………………………………… , участник  в открита процедура с
предмет “Доставка на медикаменти и дезинфектанти” за нуждите на „СБАЛТОСМ -
ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М,   Ч Е:

Съм запознат/а и приемам без възражения клаузите и условията на проекта за договор,
който е приложен  и е част от настоящата документация.

В  случай, че представляваният от мен участник бъде избран за изпълнител, от името на
последния приемам да сключа този договор.

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия

участника)



Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици

Долуподписаният(ата) ________________________________________________
с лична карта № _____________________, издадена на ________________ от
____________________, с ЕГН _____________________, с постоянен адрес:
_______________________________________________ в качеството ми на
_________________________ на  _____________________________, ЕИК __________________
със седалище и адрес на управление: _____________________________________________-
Участник в открита процедура за възлагане на обществен поръчка с предмет: “Доставка на
медикаменти и дезинфектанти” за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ“ ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.Представляваният от мен участник не е дружество, регистрирано в юрисдикция/и с

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици.

2.Представляваният от мен участник не е свързано лице с дружество, регистрирано в
юрисдикция/и с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим.

3.Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция/и с преференциален
данъчен режим, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим

Известна ми е отговорността по чл. 5 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици за неверни данни.

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: ................. Подпис и печат:
........................................

.....................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия

участника)



УТОЧНЕНИЯ:
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава задължително от всички лица, посочени в чл.
47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или юридическо лице,
включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за всеки един от тях,
съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП, при спазване на изречение първо от поясненията.
„Свързани лица” по смисъла на "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на
Търговския закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително,
и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.

"Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала
на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага,
когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен
в списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за
дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и
действителните собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група,
чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в
сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група,
чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни собственици
– физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за действителните
собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения.



Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.6, ал.2 ЗМИП

Долуподписаният(ата) ________________________________________________
с лична карта № _____________________, издадена на ________________ от
____________________, с ЕГН _____________________, с постоянен адрес:
_______________________________________________ в качеството ми на
_________________________ на  _____________________________, ЕИК
__________________ със седалище и адрес на управление:
_____________________________________________- Участник в процедура за възлагане
на обществен поръчка с предмет: “Доставка на медикаменти и дезинфектанти ” за
нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ,

че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 Закона за мерките срещу изпиране
на пари във връзка с чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са
следното физическо лице/следните физически лица:
1. …………………………………………………

(име, презиме, фамилия)
ЕГН ……………………………………………….
Постоянен адрес …………………………………
Гражданство ………………………………………
Документ за самоличност ……………………….

2. …………………………………………………
(име, презиме, фамилия)

ЕГН ……………………………………………….
Постоянен адрес …………………………………
Гражданство ………………………………………
Документ за самоличност ……………………….

Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата на
деклариране:…….

ДЕКЛАРАТОР:…………….



Образец

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
“Доставка на медикаменти и дезинфектанти” за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р

ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

ДЕКЛАРАЦИЯ
/в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ/

Подписаният............................................................................................ ЕГН .................................
(трите имена)
в качеството си на ...........................................................................................................................
(управител, изпълнителен директор, прокурист, пълномощник)
на ......................................................................................................................................................
(наименованието на участника)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За всеки лекарствен продукт, предмет на офертата, представена от нашето дружество, който се
намира в процедура на подновяване на разрешението за употреба и/или  чието разрешение  за
употреба изтича, ………………………….… /изписва се участника/  разполага с налични
количества, с които на основание чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ  и ако бъдем избрани за   изпълнител,
ще осигурим изискваното от възложителя в спецификацията към документацията количество за
тези позиции, за срока на действие на  договора.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.

Дата: ................. Подпис и печат: ........................................

.....................................................................
(Трите имена)

....................................................................
(длъжност на представляващия участника)



Образец

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
“Доставка на медикаменти идезинфектанти” за нуждите на „СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р

ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ“ ЕАД

СПИСЪК НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ И ОТОРИЗАЦИОННИТЕ ДОКУМЕНТИ
ПРЕДСТАВЕНИ ОТ

……………………………………………………………………………
(наименование на участника)

№ Производител Представено оторизационно
писмо, пълномощно, договор за
дистрибуция и др. (налично е на
страница ..... от представените
документи за участие в
процедурата)

Относимо за № на
номенклатура/позиция  от

техническата
спецификация

Дата: ......... ...................................................
(трите имена, подпис, печат)



ДОГОВОР
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

№……………................

Днес, ................2016 год., в град София между:

Специализирана болница за активно лечение по травматология, ортопедия и спортна
медицина – „Проф. д-р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД със седалище и адрес на управление град
София, р-н “Изгрев”, ул. “Никола Габровски” № 1, вписано в Търговския регистър на Агенция
по вписванията при Министерство на правосъдието, ЕИК 831142169, представлявано от
Изпълнителния директор д-р ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ ДАМЯНОВ, наричано по-нататък в
Договора Възложител, от една страна
и

“…………………………………………………………………………………………......  ” със седалище и
адрес на управление град ............................……….., ул. …….....................................…………… №
………..…, вписано в Търговския регистър, ЕИК ………………….., представлявано от
..................................... ....................……………………......................................., наричано по-нататък в
Договора Изпълнител,  от друга страна,

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки във връзка с Решение №
….......................…/…........……. год. на Изпълнителния директор на  СБАЛТОСМ - Проф.д-р
Димитър Шойлев ЕАД – София за класиране на офертата и определяне на изпълнител на
обществената поръчка с предмет: Доставка на медикаменти и дезинфектанти за нуждите на
СБАЛТОСМ - Проф.д-р Димитър Шойлев ЕАД се сключи настоящият Договор за следното:

І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя заявените

количества медикаменти /лекарствени продукти/, описани по вид, размер, количество и  цена
в Приложение № 1, което е неразделна част от настоящия договор, наричани по-долу „стоки”.

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  запазва правото си да променя количествата в заявките за целия
период на действие на договора, в рамките на договорената обща стойност на договора,
съгласно чл. 6 от последния и Приложение № 1 към  същия, в зависимост от потребностите и
финансовата си обезпеченост.

ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА.
Чл.3. Единичните цени на стоките са определени в ценово предложение, съставляващо

неразделна част от  настоящия  договор.
Чл.4. Цената е определена при условия на доставката до краен получател.
Чл.5 (1) Цените са фиксирани и не подлежат на промяна за срока на действие на

договора, освен в случаите на чл. 43, ал. 2 от ЗОП. В случай че през времето на действие на
договора стойността по чл. 50 от Наредба за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или
изключване на лекарствени продукти от Позитивен лекарствен списък и условията и реда за
работа на Националния съвет по цени и реимбурсиране стане по-ниски от договорената,
Възложителят безусловно заплаща лекарствените продукти на по-ниската цена от датата на
влизане в сила на конкретното решение на Национален съвет по цени и реимбурсиране.
(2) В случай че през времето на действие на договора НЗОК договори с притежателите на
разрешенията за употреба и/или с техни упълномощени представители отстъпки от цената на
лекарствените продукти/медицински изделия и цените станат по-ниски от тези в
Приложение №1, Възложителят безусловно заплаща лекарствените продукти/медицинските



изделия на по-ниската цена, съгласно чл. 45, ал.10 от Закон за здравното осигуряване във
връзка с чл. 55, ал. 3 от ЗОП.
(3) При промяна на държавно регулирана цена на съответен лекарствен продукт,
Изпълнителят е длъжен автоматично, без да е необходимо допълнително споразумение към
настоящия договор, считано от датата на промяна в Позитивен лекарствен списък, да доставя
договорените лекарствени продукти, съгласно Приложение №1, на цените след промяната.

Чл.6. Общата прогнозна стойност по договора възлиза в размер на
…………лв.(………лева) без ДДС, ………….….лв. (…………. лева) с включен ДДС, определена по
договорените единичните цени в Приложение № 1, неразделна част от настоящия договор.

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ.
Чл.7. (1) Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез

банков превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
IBAN: …………..…………………
банков код: ……….………………...
Банка: …………………..……………

(2) При промяна на банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или други негови банкови
данни, същият е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в тридневен срок от настъпване на
промяната.

(3) Заплащането на доставените стоки се извършва отложено в срок до 60 (шестдесет)
дни, считано от датата на издаване на фактурата, след представяне на следните документи:
- Доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС – оригинал и 2
/два/ броя заверени копия;
- Приемно-предавателен протокол;
- Писмена заявка, заверена от крайния получател;

Чл.8.  Банковите разходи по превода са за сметка на страната, която извършва
плащането.

Чл.9. За количества, доставени извън заявените (без писмена заявка), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
няма задължения за плащане.

ІV.  СРОК НА ДОСТАВКА.
Чл.10.(1) Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде

доставена в  срок  до …..…………… часа от получаването на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
и за количества, точно определени в заявката.
(2) При забавено изпълнение на доставката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да я приема и
заплаща.

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен след получаване на заявката да уведоми писмено или
по факс ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при невъзможност да достави заявените стоки.

V. МЯСТО,  СРОК НА ДОСТАВЯНЕ.
Чл.12. Мястото  на  доставяне  на  стоките  по този  договор е до  краен  получател –

Болничната аптека на Възложителя – град София, ул. “Никола Габровски” № 1, бл.2,
Болнична аптека

Чл.13.  Доставките се извършват в срок до 24 /двадесет и четири чеса/ от получаването
на заявка. За момент на доставяне се счита моментът, в който стоките преминават във владение
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез приемането им на мястото на доставяне по чл.12 от настоящия
договор, удостоверено с приемно-предавателен протокол.

Чл.14. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне.

VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.15. Да приеме доставените в срок и на място стоки, отговарящи на уговорените в

настоящия договор, изисквания за вид, количество и качество.
Чл.16.  Да заплати доставените стоки  по реда на чл.7 от настоящия договор.



Чл.17. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за
изпълнение, без да дължи лихва за срока, през който средствата са престояли законно у него.

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл.18. (1) Да достави стоките в договорения срок и да ги предаде на крайния получател,

придружени със сертификат за качество.
(2) При промяна на държавно регулирана цена в полза на Възложителя, автоматично да

доставя съответните лекарствени продукти на намалената цена, считано от датата на промяна
в Позитивен лекарствен списък.

Чл.19.(1) Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и
качество на мястото на доставяне според условията на настоящия договор.

(2) Да доставя стоките на цени, видни в Приложение №1, неразделна част от настоящия
договор, но ако по време на действие на последния НЗОК постигне отстъпки за лекарствените
продукти по-ниски от договорените, то  Изпълнителят е длъжен да доставя на по-ниските
цени.

(3) Ако през време на договора се намали цената в Позитивен лекарствен списък, то
Изпълнителят безусловно е длъжен да доставя медикаментите на по-ниската цена, считано от
влизане в сила на конкретното Решението на Комисията / Националния съвет по цени и
реимбурсиране.

Чл.20. След доставяне на стоките до крайния получател да представи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, посочени в чл.7 от настоящия договор.

Чл.21. (1) При подписване на договора да представи гаранция за изпълнение, в една от
формите, определени в чл. 60 от ЗОП. Когато гаранцията е банкова, същата следва да е със
срок на валидност, съгласно чл.47, т.7 от настоящия договор, но не по – малко от 30 дни след
изтичане срока на договора. Гаранцията за изпълнение е в размер на 3 % от стойността на
договора без ДДС и възлиза на ….............. (........................................................................) лв.

(2) В случай на неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия договор,
както и за заплащане на неустойките, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ удовлетворява претенциите си първо
чрез прихващане на сумите, които дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, при липса на такива суми – от
гаранцията за изпълнение, след което по съответния ред.

(3) Гаранцията за изпълнение се задържа в случаите на неточно, забавено или частично
изпълнение на заявените количества медикаменти, с оглед на всяка конкретна заявка,
съразмерно неизпълнението по договора.

(4) Гаранцията за изпълнение се освобождава в 30 (тридесет) - дневен срок, считано от
окончателно изплащане на дължимите суми по договора от страна на Възложителя.

Чл.22. Изпълнителят няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи
от договора за обществена поръчка, на трето лице, както и да обезпечава с тях свои
задължения.

VІІІ.  КАЧЕСТВО
Чл. 23. Качеството на „стоките”, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на

техническите стандарти на производителя, което се удостоверява  със сертификат за качество,
издаден от компетентен орган в страната на производителя.

Чл. 24. (1) Към датата на доставката остатъчният срок на годност:
1. на лекарствените продукти следва да бъде не по-малък от 75 /седемдесет и пет/% от
обявения от производителя;
(2) В случай на доставка на лекарствен продукт с по – кратък от договорения срок на годност,
изпълнителят дължи неустойка, както следва:
- 59,99% - 50% - 5 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% - 10 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% - 60 % върху стойността на доставката;
- под 20% - 90 % върху стойността на доставката.



(3) Доставката на „стока” с остатъчен срок на годност по – малък от 40 на сто от обявения от
производителя се извършва само с мотивирано решение на Изпълнителния директор на
Възложителя, за конкретно количество, определено в него. Без изрично писмено съгласие на
Изпълнителния директор стоките не следва да бъдат заплащани.
(4) Срокът на годност на предлаганите специфични биологични лекарствени продукти следва
да бъде не по – малък от 25 (двадесет и пет) на сто от обявения от производителя към датата на
всяка доставка.
(6) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на „стоките”, ако в деня на тяхното
приемане остатъчният срок на годност е по – малък от определения в чл.24 от настоящия
договор.

ІХ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА И НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,
ВЪЗРАЖЕНИЯ.

Чл. 25.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да представя възражения  пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
а) количество и не комплектност на „стоките” и/или съпътстваща документация – явни

недостатъци;
б) качество – скрити недостатъци:

1. при доставяне на стоки не от договорения вид в чл.1 от настоящия вид;
2. при констатиране на дефекти при употреба на стоките;

Чл.26. Възражение за явни недостатъци на стоките се правят в четиринадесет дневен
срок от датата на доставяне с протокол .

Чл.27. Възражения  за  скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на
доставените „стоки”, като рекламацията се придружава задължително от констативен
протокол, издаден от независим орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
В този случай собствеността върху стоките не преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

Чл.28. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
установените дефекти в 15 (петнадесет) - дневен срок от констатирането им. Във възражението
се посочва номера на договора, точното количество на получените стоки с техния партиден
номер, основанието за възражение и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ.

Чл.29. В петдневен срок от получаване на възражението, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да
отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема възражението, или го
отхвърля.

Чл.30. При възражение за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срока по чл. 10
от настоящия договор, считано от получаване на писмено уведомление по чл. 28 от настоящия
договор да достави за своя сметка и риск на мястото на изпълнение количеството, липсващи в
доставката и/или не комплектни договорени стоки

Чл.31. При възражение за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срока по чл.
10 от настоящия договор, считано от получаване на писмено уведомление по чл. 28 от
настоящия договор да замени дефектните стоки с такива, които отговарят на условията за
качество и вид в настоящия договор, за своя сметка и риск, включително разходите и рисковете
по доставяне

Чл.32. „Стоките” с констатирани недостатъци – скрити или явни – се съхраняват от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до уреждане на възражението.

Чл.33. (1) При наличие на забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, както и
при възражение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последвано от писмено уведомление с искане за
изпълнение, при което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си по раздел ІХ от
настоящия договор в срок, същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

1. неустойка в размер на 0.7 % на ден върху стойността на неизпълненото в
договорените срокове, но не повече от 10 % от стойността на неизпълнението;

2. обезщетение за претърпените действителни вреди, в случаите когато те
надхвърлят договорената неустойка.

(2) При неспазване на задължението съгласно чл. 19, ал. 3 от настоящия договор, Изпълнителят
дължи неустойка на Възложителя в размер на 10 % на ден върху разликата между намалената



цена и тази, договорена с Изпълнителя, съгласно Приложение № 1, неразделна част от
договора.

Х.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл.34. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и важи за

срок от 12 (дванадесет) месеца от ........................... г. до .............................. г.,  или до сключването
на нов договор за възлагане обществена поръчка със същия предмет, съгласно чл. 43, ал. 2, т.5
от ЗОП.

Чл.35. Договорът се прекратява в следните случаи:
1. С  изтичане на срока на договора.
2. Със сключването на нов договор за възлагане на обществена поръчка със същия предмет.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да прекрати настоящия договор за обществена поръчка,  ако в

резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни
своите задължения.

4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия договор без
предизвестие и без да дължи неустойки.

5. Договорът може да бъде прекратен от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 10-дневно
предизвестие при неспазване на договорените условия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  за повече
от 15 дни, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ усвоява гаранцията за изпълнение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
6. В случай на предявени три и/или повече възражения при условията на раздел ІХ от
настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати едностранно без предизвестие
договора.
7. Договорът може да бъде прекратен от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 30-дневно писмено
предизвестие при невъзможност да изпълнява поетите в договора задължения. В този случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява пълният размер на гаранцията за изпълнение и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка в размер на 10 % от стойността на неизпълнената част от договора.

ХІ.СЪОБЩЕНИЯ
Чл.36. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Чл.37. За  дата на съобщението се смята:
1. датата на предаването–при връчване на съобщението;
2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата;
3. датата на приемането при изпращане по факс.

ХІІ.  СПОРОВЕ.
Чл.38. Възникналите през времетраенето на договора  спорове между страните се

решават чрез преговори между тях.
Чл.39. В случай на непостигане на споразумение по предходния член,  всички спорове

ще бъдат решавани по съдебен ред.
Чл.40. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП,

ТЗ и ЗЗД и действащото в Република България законодателство.

XІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.41. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
Чл.42. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
Чл.43. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора.
Чл.44. 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.

Чл.45. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с
тях насрещни задължения се спира.

Чл.46. 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.

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.47. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:

При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи:
 Документи по чл.47 ал.9 от ЗОП, издадени от компетентните органи.
 Гаранция за изпълнение на договора.

Неразделна част от настоящия договор са Спецификация, оферта и техническото
предложение за изпълнение и ценова оферта..
Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ИЗПЪЛНИТЕЛ:



Образец

ДО
„СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ” ЕАД

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
за участие в открита процедура

Ние, _____________________________________________________________ (банка) със седалище
_____________________________________________ (адрес) сме информирани, че нашият клиент
_________________________________________________, ще участва самостоятелно/като
съдружник в обединение _____________________________________ в обявената от Вас открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на медикаменти и
дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ-ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД.
Също така сме информирани, че в съответствие с условията на откритата процедура и
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, участника трябва да представи заедно с
офертата си банкова гаранция за участие, открита във Ваша полза, за сумата от ...................... лв.
(.....................  лева ).
В съответствие с изготвените от Вас условия е необходимо издаване на банкова гаранция,
обезпечаваща изпълнението на задълженията на фирмата, произтичащи от участието ù в
откритата процедура.
Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма ______________________________ ние,
________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо да Ви изплатим,
независимо от възраженията на нашия клиент, сумата в размер на ___________ лв.
(_________________), след получаване на Вашето надлежно подписано и подпечатано искане за
заплащане, деклариращо, че фирма ___________________________________________:
1. е оттеглила офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите, или
2. е определена за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за

обществената поръчка.
Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството

на централата на обслужващата Ви банка, потвърждаваща, че положените от Вас подписи са
автентични и Ви задължават съгласно закона.
Настоящата гаранция е валидна до ___________ /дата/ и изтича изцяло и автоматично в
случай, че до ________ часа на _______ /дата/ искането ви, предявено при горепосочените
условия не е постъпило в __________________________________ /банка/. След тази дата
ангажиментът ни се обезсилва, независимо дали оригиналът на банковата гаранция ни е
върнат или не.
Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след
връщане на оригинала на същата в _______________________________ /банка/.

Подписи:



ДО
„СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ”
ЕАД

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ №

за изпълнение на договор за обществена поръчка

Ние, __________________________/банка/ със седалище и адрес
____________________________ сме информирани, че между Вас,_________________
/наименование на Възложителя/, като Възложител и фирма
_______________________________________, със седалище и адрес
________________________________ , БУЛСТАТ _______________, като Изпълнител, предстои да
бъде сключен сключен договор за Доставка на медикаменти и дезинфектанти за нуждите на
СБАЛТОСМ -ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД, на обща стойност ________________
/___________________/словом/.

В съответствие с условията по договора Изпълнителят следва да представи във Ваша полза
банкова гаранция за изпълнение на същата за сумата _______________ /цифром/,
/_____________________________ /словом/.

Във връзка с гореизложеното и по искане на фирма _____________________________, ние,
_______________________________________ /банка/ се задължаваме неотменяемо, независимо от
валидността и действието на горепосочения договор, да Ви заплатим всяка сума максимум до
________________/цифром/ ____________________________/словом/ при получаване на Ваше
надлежно подписано и подпечатано искане за плащане, деклариращо, че фирма
_________________________ не е изпълнила частично или изцяло задълженията си по договора.

Нашият ангажимент по гаранцията се намалява автоматично със сумата на всяко плащане,
извършено по нея.

Вашето писмено искане за плащане трябва да ни бъде представено чрез посредничеството
на централата на обслужващата Ви банка,потвърждаваща, че положените от вас подписи са
автентични и ви задължават съгласно закона.

Настоящата гаранция е валидна най – малко 60 дни след изтичане на срока за изпълнение
на договора и изтича изцяло и автоматично в случай, че до _________ часа на _____________
/дата/ искането Ви, предявено при горепосочените условия не е постъпило в
_____________________ /банка/. След тази дата ангажиментът ни се обезсилва,независимо
дали оригиналът на банковата гаранция ни е върнат или не.

Банковата гаранция може да бъде освободена преди изтичане на валидността и само след
връщане на оригинала на същата в ________________________ /банка/.

Подписи:



образец

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният(ата) _________________________________________________ с ЕГН
________________, лична карта № ___________, издаден на _________________ г. от
_________________________________, в качеството ми на __________________ на
_____________________________________________________________________________ със
седалище и адрес на управление гр. _____________________, ул.
“________________________________________” № ______, ЕИК ______________

Във връзка с участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: Доставка на медикаменти и дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ - ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Оферираните цени на лекарствените продукти не надвишават нормативно
определената съгласно чл. 261а, ал. 1 от ЗЛПХМ цена и ако представляваният от мен  участник,
бъде определен за изпълнител автоматично ще съобразява промените на държавно
регулираните цени, когато е в полза на Възложителя и ще доставя лекарствените продукти на
намалените цени, считано от датата на промяна на последните в Позитивен лекарствен
списък.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.

____________________ г. Декларатор: _______________________
(дата)                                                                                                     (подпис)
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