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РАЗДЕЛ IIУКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ1.1. Предмет на обществената поръчка: Доставка на медицински консумативи идезинфектанти за нуждите на Болница СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪРШОЙЛЕВ ЕАД, за срок от 12 месеца, посочени в Техническата спецификация навъзложителя по видове и количества съгласно Приложение №1, неразделна частот настоящата документация.1.2. Целта на обществената поръчка поръчка е избор на изпълнител исключването на договор с доставчик на медицински консумативи идезинфектанти за нуждите на Болница СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪРШОЙЛЕВ ЕАД.1.3. Възложител: Изпълнителният директор на  СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪРШОЙЛЕВ ЕАД.1.4. Място на изпълнение: всички медицински изделия и дезинфектанти ще седоставят до складовата база /болничната аптека/ на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-РДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД.1.5. Срок за изпълнение на поръчката: 12 месеца, считано от датата на подписванена договора или до изчерпване на стойността на договора.2. Правно основание, ред за възлагане и прогнозна стойност:2.1. На основание чл. 18, ал. 1, т. 12 ЗОП във връзка с чл. 20, ал. 2, т. 2 от ЗОПнастоящата обществената поръчка се възлага чрез публично състезание по реда ипри условията на чл. 178-181 от ЗОП и ППЗОП.2.2. Максималната прогнозната стойност 143 000лв/сто четиридесет и трихиляди лева/ без ДДС.2.3. Оферти на участници, които надхвърлят посочения максимален финансовресурс ще бъдат отстранени от участие.3. Критерий за възлагане:Обществената поръчка се възлага чрез „Икономически най – изгодна оферта прикритерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“, съгласно чл. 70,ал. 2, т. 3 от ЗОП.



4. Изисквания към изпълнението на обществената поръчка:ВАЖНО: Възложителят изисква участниците да оферират минимум 70 % отобема на обособената/ите позиция/и, за която/ито участва .Неоферирането на  минимум 70 % от обема на обособената/ите позиция/и, закоято/ито участва е основание за отстраняването от участие в процедурата .Класирането на обособените позиции, включващи номенклатурни единици, ще сеизвършва по стойност в лева без ДДС  за номенкулатурната единица.Посочени са в Техническата спецификация Приложение № 1 към настоящатадокументация - Раздел ІІІ както и в проекта на договор – неразделна част отдокументацията за участие.Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, плик„ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ“  се представят за всяка позиция поотделно.5. Срок на валидност на офертите5.1. Срокът на валидност на офертите е 90 (деветдесет) календарни дни, считаноот крайния срок за получаване на офертите.5.2. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на валидностна офертите до сключване на договора.5.3. Участникът ще бъде отстранен от участие ако представи оферта с по-кратъксрок на валидност или откаже да удължи срока на валидност на офертата си следотправяне на покана от страна на възложителя и в определения в нея срок.6.Място и срок за получаване на документацията за участиеНастоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид,изтеглена и разпечатана от официалната интернет страница на Възложителя:www.sportsmed.bg/профил-на-купувача/7. Разходи за поръчкатаРазходите за изработването на офертите са за сметка на участниците.Участниците не могат да имат претенции по направените от самите тях разходипо подготовката и подаването на офертите си, включително и при отстраняванеот участие.8. ФинансиранеПоръчката се финансира със средства от бюджета на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-РДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД.



ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ1. Общи изисквания. Лично състояние на участниците1.1. Всяко заинтересовано лице може да подготви и да представи оферта заучастие в обявената обществена поръчка.1.2. *Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и същапроцедура.* Вж. дефиниция за „свързани лица”, дадена в § 2, т.45 от ДР на ЗОП.2. Основания за задължително отстраняване:2.1. Възложителят задължително отстранява участник, който:2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, запрестъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 -252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателниякодекс;2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, запрестъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или третастрана;2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски посмисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс илихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителяи на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт накомпетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в коятокандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване,отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, койтоне е влязъл в сила;2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП2.1.5. е установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяванелипсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите заподбор;б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяванелипсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите заподбор;2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка участник:



2.1.7. Лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласнозаконодателството на дъжавата, в която е извършено деянието.2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2 и 2.1.6 се отнасят за лицата, които представляватучастника или членовете на управителни и надзорни органи и за други лица,които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения оттези органи. Лицата са посочени в чл. 40 от ППЗОП.2.3. Основанията за отстраняване по този раздел се прилагат и когато офертата еподадена от обединение, за някой от участниците на което са налице посоченитеобстоятелства.2.4. Участникът, за когото са налице обстоятелствата по т. 2.1 и 2.1.7, може дапредстави доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговатанадеждност, съгласно чл. 56 от ЗОП.2.5. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основанията заотстраняване чрез представяне на Eдинен европейски документ за общественипоръчки (ЕЕДОП).2.6. За доказване на липса на основание за отстраняване участникът, избран заизпълнител, представя документите, посочени в чл. 58 от ЗОП.2.7. Освен на основанията, посочени в т. 2.1, Възложителят отстранява отпроцедурата и:2.7.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор илине изпълни друго условие, посочено в обявлението за поръчка или вдокументацията;2.7.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря напредварително обявените условия на поръчката;2.7.3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 отЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП;2.7.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2, т. 45 отДопълнителните разпоредби на ЗОП.2.8. Когато участникът предвижда подизпълнители и/или използва капацитетана трети лица, посочените по-горе основания за отстраняване се прилагат и поотношение на подизпълнителите и третите лица.2.9. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок отнастъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 , чл. 101, ал. 11 ЗОП.
3.Критерий за подбор



Важно! Документите за доказване съответствието с поставеното изискване
се представят от участника, определен за изпълнител или при поискване входа на процедурата – в случаите на чл. 67, ал. 5 и 6 ЗОП.Критериите за подбор по отделните обособени позиции са еднакви, поради коетов случаите в които кандидат участва за повече от една обособени позиции, сепредставя само едно заявление за участие /за всичките обособени позиции, закоито кандидатства/.
3.1. Годност за упражняване на професионална дейност.3.1.1. Участниците трябва да са регистрирани като търговци по Търговскиязакон или по законодателството на друга държава членка или на друга държава -страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или наКонфедерация Швейцария, на които е издадено разрешение за търговия на едро смедицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им датъргуват с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответнатадържава; в частта за дезинфектанти – приведен в съответствие с разпоредбите наРегламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)/ или еквивалент, т.е. предоставящиинформация относно класифицирането и етикетирането им.Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро смедицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когатоса търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват смедицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава.Такъв документ не се изисква, в случай че участникът е производител, установенна територията на Република България съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ.Деклариране: За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва дапредостави информация с посочване на номер на разрешението за производство/за търговия на едро с медицински изделия в Част IV: Критерии за подбор, РазделА от ЕЕДОП3.1.2. Участниците трябва да са оторизирани от производителя на медицинскотоизделие или упълномощения представител по смисъла на чл. 10, ал. 2 от ЗМИ дапродават медицинските изделия в БългарияДоказване: при сключване на договор - Представяне на заверено копие насъответния документ.
3.2. Технически и професионални способности:3.2.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, до датата,определена като краен срок за подаване на офертата, поне 1 (една) доставка намедицински продукти в обем идентичен или сходен на прогнозните количествана възложителя.



Деклариране: Изпълнението на това условие се декларира чрез попълване наизискуемата  информация в Част ІV, Раздел В, т. 1б) от ЕЕДОП за доставки спредмет, идентични или сходни с тези на поръчката.Доказване:  Списък на доставките, идентични/сходни с предмета и обема наобществената  поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите,заедно с доказателство за извършената доставка .Забележка: Под идентични и/или сходни се разбира доставка на медицинскипродукти по вид и количества сходни на прогнозните видове и количества навъзложителя3.2.2. Участникът да е внедрил и да прилага система за управление накачеството ЕN ISO 9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват, сходен спредмета на настоящата процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатъттрябва да е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани посъответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българскаслужба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който естрана по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейскатаорганизация за акредитация, за съответната област или да отговарят наизискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националнатаакредитация на  органи за оценяване на съответствието. Възложителят приемаеквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държавичленки.Деклариране: За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва дапредоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена системаза управление на качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката, издаденна името на производителя в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от ЕЕДОП.Доказване Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят можеда изиска доказателства за наличието и прилагането на система за управление накачеството ЕN ISO   9001:2008 или по-нов или еквивалентен, с обхват сходен спредмета на настоящата процедура във вид на сертификат. Сертификатът трябвада е валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани посъответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българскаслужба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който естрана по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейскатаорганизация за акредитация, за съответната област или да отговарят наизискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националнатаакредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приемаеквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държавичленки.3.2.3. Участникът трябва да предлага стоки които притежават: Декларация засъответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена отпроизводителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат заоценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран органСъответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за



съответствие на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена отпроизводителя или неговият упълномощен представител или ЕС сертификат заоценка на съответствието, когато в оценката е участвал нотифициран орган; вчастта за дезинфектанти декларация за съответствие за всеки от препаратите икопие на сертификат за съответствие със стандарт DIN EN ISO 13485:2003/ илиеквивалентен.3.2.4. Участникът трябва да предлага стоки които притежават “СЕ” маркировкавърху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 отЗМИ.Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободентекст за нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие сизискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ; в частта за дезинфектанти копие отсертификат за съответствие, издаден от нотифициран сертифициращ орган,гарантиращ съответствието с изискванията на Директива 93/42/ЕЕС/илиеквиваленти осигуряващ правото за поставяне на СЕ-маркировка върху етикета.3.3.5. Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискваниятазаложени в чл. 82 от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 75%от обявения от производителя спрямо датата на доставката.Същото се доказва с представяне на Декларация в свободен текст, издадена отучастник, в която декларира, че предлаганите медицински изделия отговарят наизискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат остатъчен срок на годност не по-малко от 75% от обявения от производителя спрямо датата на доставката.- Към техническото предложение всеки участник представя:Списък, подписан от участника с производителите на медицинските изделия,лабораторни консумативи и дезинфектанти, с които участва в процедурата - Завсяка обособена позиция.- Оторизационно писмо от производителя на медицинските изделия,лабораторни консумативи и дезинфектанти, с които участникът участва впроцедурата, удостоверяващо права за представителство и търговия натериторията на Република България – копие на оригинала, придружено с преводна български език - За всяка обособена позиция/ном. ед. от обособената позиция.- Каталог на производителя за предлаганите медицински изделия,лабораторни консумативи и дезинфектанти, от който да са видни основнитехарактеристики на предлаганото медицинско изделие по смисъла на ЗМИ, вид  наматериала, от който са изработени, състав, каталожен номер, параметри, размерина всяко предлагано изделие, опаковка и други с превод на български език наноменклатурните единици, с които участникът участва в процедурата. В каталогане трябва да има посочени цени! Каталозите могат да бъдат представени на дискили на хартиен носител. - За всяка обособена позиция.За обособена позиция - XIV - та Консумативи - Клинична лаборатория



- Участниците представят заверено копие от документ доказващ
валидираната сравнимост на епруветките за СУЕ с друг референтен метод.

В три дневен срок от поискване от Възложителя, участниците представят за
обособена позиция XIV - та Консумативи - Клинична лаборатория по 1 бр.
мостра от затворената система, за доказване на съвместимостта с
изискванията на Възложителя.За обособени позиции XV - та Клинична лаборатория – биохимичниреактиви, тестове и бои и XVI - та Консумативи и реактиви за коагулация -Клинична лаборатория Възложителят изисква:- Предложените от фирмите разфасовки да са максимално съобразени с
изискванията на Възложителя за"Препоръчителна разфасовка".

- В три дневен срок от поискване от Възложителя, участниците представят
за обособените позиции XV – та Клинична лаборатория – биохимични
реактиви, тестове и бои и XVI - та Консумативи и реактиви за коагулация -
Клинична лаборатория по 1 бр. мостра, за изпробване на качеството и
доказване на съвместимостта с наличната апаратура и изискванията на
Възложителя.За обособени позиции, свързани с работата с апаратурата на възложителяВъзложителят изисква представяне на заверено копие от документ - заоригиналност или съвместимост с наличната апаратура;За обособена позиция - XVIII – та Препарати за дезинфекция на повърхности,
медицински инструменти и принадлежности и за обособена позиция - XIX – та
Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце и кожапредлаганите препарати да имат официална регистрация към момента напровеждане на процедурата, за което се представят съответните документи:- за препарати за повърхности, ръце и кожа: актуални разрешения наМинистерство на здравеопазването за пускане на пазара, приведено всъответствие с разпоредбите на Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)/илиеквивалент, с което се предоставя информация относно класифицирането иетикетирането на биоцида съгласно изискванията на CPL регламента/илиеквивалент.- за препарати за инструменти: разрешение за търговия на едро с медицинскиизделия; сертификат за съответствие, издаден от нотифициран сертифициращорган за препарати от клас II / дезинфекциращи/, гарантиращ съответствието сизискванията на Директива 93/42/ЕЕС/ или еквивалент и осигуряващ правото напоставяне на СЕ-маркировка върху етикета; декларация за съответствие за всекиот препаратите; сертификат за съответствие със стандарт DIN EN ISO13458:2003/или еквивалент.Информационните листове за безопасност на препаратите да са изработенисъгласно Европейски Регламент (ЕС) № 1907/2006 (REACH)/или еквивалент. За



всеки препарат описанието да е на български език и да дават информация закласификация на сместа, елементите на етикета (предупреждения, препоръки забезопасност) съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 (CLP)/или еквивалент.Описаните данни напълно да съответстват на посочените в представенитесъответни разрешителни.Възложителя може да иска предоставянето на мостри от Участника, който следвада ги представи в три дневен срок от поискване.Непредставянето на мостри, както и несъвместимостта на мострата с наличнатана Възложителя апаратура е основание за отстраняване на офертата на Участникав тази част.Мострите трябва да бъдат предоставени в оригинални опаковки. Върхуопаковката на мострите трябва да има обозначена обособената позиция иподпозицията, за която е предложението, каталожния номер, производителя и дае поставен фирмен знак на участника.Предоставените мостри не подлежат на връщане след приключване напроцедурата.3.3. Капацитет на трети лица3.3.1. Участник може да се позове на капацитета на трети лице/лица за доказванесъответствие с минималните изисквания за технически и професионалниспособности.3.3.2. Участникът трябва да разполага с документи за поетите от третите лицазадължения.3.3.3. Когато участникът ползва ресурсите на трето лице, ЕЕДОП и документите сепредставят и за трето лице.3.4. Подизпълнители3.4.1. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подборсъобразно вида и дела  от поръчката, който ще изпълняват.3.4.2. Участникът, заявил в своята оферта ползването на подизпълнител/и, трябвада представи доказателство за поетите от подизпълнителя задължения.3.4.3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, ЕЕДОП идокументите се представят и за всеки от посочените подизпълнители.
Участниците трябва да осигурят мостри на всеки един от оферираните
артикули в срок до 3 /три/ работни дни след поискване.



III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ1. Доставките на медицинските консумативи се извършват периодично, набаза писмени заявки от възложителя, в зависимост от текущите потребности.2. Срок за изпълнение на писмените заявки, от подаването на заявката –максимален срок до 24 ч. ,а при спешност до 4 часа.3. Начин на образуване на единичните цени: Посочените в ценовите предложенияот офертите на участниците единични цени трябва да включват всички разходиза изпълнение на поръчката , в т. ч. режийни и транспортни разходи франкоадреса за изпълнение на доставките.4. Посочените видове и количества са прогнозни и те ще се заявяват съобразноконкретните потребности на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД .5. Към датата на всяка доставка, остатъчният срок на годност, на медицинскитепродукти, определен от производителя да бъде не по-малко от 75% /седeмдесет ипет процента/ от общия  срок на годност към момента на доставката.6. Да осигури необходимите транспортни средства за доставката на лекарственипродукти.7. Да разполага с подходяща материална/складова база за качествено съхранениеи запазване годността на медицинските продукти.8. Участниците задължително представят предложение за изпълнение напоръчката, което включва обособената позиция или обособените позиции закоито участникът участва, като се съобразява с искането на Възложителя да сеоферира минимум 70% от обособена позиция.9. Неоферирането на  минимум 70 % от обема на обособената/ите позиция/и, закоято/ито участва е основание за отстраняването от участие в процедурата иучастникът подлежи на отстраняване съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.10. В случай, че в Приложение № 3 към Ценовото предложение за предложенмедицински продукт не е предложена единична цена и/или е посочено стойност„нула”, участникът подлежи на отстраняване съгласно чл. 107, т. 2, б. „а” от ЗОП.11. Условия и начин на плащане: плащането ще се извършва в български лева побанков път, в срок до 60 (шестдесет) дни след извършени доставки и представянена фактура–оригинал и двустранно подписани приемно-предавателни протоколи,в аптеката на Възложителя.
IV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ1. Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най – изгоднаоферта при критерий за възлагане „оптимално съотношение качество/цена“,съгласно чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП.



2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертата:

КО = П1 + П2 където:

Показател 1 – П1 – предложена цена, с максимален брой точки – 50 т.Максималният брой точки получава офертата с предложена най-ниска обща ценаза изпълнение на поръчката за съответната номенклатурна еденица.
П1 = 50 х С мин , където:

С уч.С мин – минимална предложена цена;С уч. – цена, предложена от съответния участник;50 – максимален брой точки по показателя.
Показател 2 – П2 – качество, с максимален брой точки – 50 т.Максималният брой точки получава офертата с предложена най-висока оценка закачество на предложените медицински изделия (консумативи) по съответнатаобособена позиция.Критерии за оценяване на качеството:Приложимост на медицинските изделия (консумативи), съгласно спецификата надейностите и възприетите в болничните структури на Възложителя протоколи задобра клинична практика – до 15 точки ( 5 точки – малко/слабо приложими; 10точки - средно приложими; 15 точки максимално приложими)Адаптивност на медицинските изделия (консумативи) към наличнатаматериално-техническа база – до 15 точки ( 5 точки – малко/слабо приложими; 10точки - средно приложими; 15 точки максимално приложими);Положителен опит с предлаганите медицински изделия (консумативи) вболничните структури на Възложителя – до 20 точки ( 5 точки – малко/слабоприложими; 10 точки - средно приложими; 20 точки максимално приложими).
П2 = 50 х К уч. , където:

К максК макс – максимална оценка за качество на медицинските изделия (консумативи)и дезинфектанти;



К уч. – оценка за качество на медицинските изделия (консумативи) идезинфектанти, предложени от съответния участник;50 – максимален брой точки по показателя.Крайна комплексна оценка: П = П1 + П2Максималният брой точки е 100.Възложителят класира на първо място офертата, получила най-високакомплексна оценка.3.  До отваряне на ценовото предложение се допускат само оферти, коитоотговарят на предварително обявените изисквания на възложителя.
V. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И ДОКУМЕНТИТЕ. ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТИТЕ1. Подготовка на офертата:1.1 Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, даденив документацията. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да сепридържа точно към обявените от възложителя условия.1.2 Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всичкиизисквания и условия, посочени в обявлението за обществена поръчка и в тазидокументация при спазване на ЗОП и ППЗОП.1.3 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може дапромени, допълни или да оттегли офертата си.1.4. Съгласно чл. 180 ЗОП, при писмено искане, направено до 5 дни преди изтичанена срока за получаване на оферти, в срок до 3 дни от получаване на искането,възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения поусловията на поръчката.2. Задължителни условия2.1. Всеки участник може да представи само една оферта;2.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да е подизпълнител вофертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта;2.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в еднообединение.2.4. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и същапроцедура.



3. Съдържание и представяне на офертата:3.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачнаОПАКОВКА от участника, или от упълномощен от него представител – лично иличрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратнаразписка, на адреса, посочен от възложителя. Върху опаковката участникътпосочва:- наименованието на  участника, включително участниците в обединението,когато е приложимо;- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електроненадрес;- наименованието на поръчката;Офертата съдържа:а) Опис на представените документи, съдържащи се в офертата, подписан отучастника – попълва се Образец № 1;б) Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника всъответствие с изискванията на закона и условията на възложителя - Образец №2В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки във връзка с § 29, т. 5, б."а" от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, считано от 01.04.2018 г.Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя велектронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия. Участницитезадължително представят ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифровоподписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие впроцедурата. Форматът, в който се предоставя документа не следва да позволяваредактиране на неговото съдържание. Към настоящата документация са приложени дваформата на еЕЕДОП - PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за компютърнаобработка).Възложителят предоставя образец на ЕЕДОП за настоящата обществена поръчка, чрезосигурената от Европейската комисия безплатна услуга. Системата е достъпна чрезПортала за обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги наЕвропейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd
Указания за попълване на ЕЕДОП

За попълване на ЕЕДОП е необходимо да се изпълнят следните указания:1. Изтеглете файла с разширение .xml от профила на купувача и го съхранетена компютъра си;2. Отворете интернет страницата на системата за еЕЕДОПhttps://ec.europa.eu/tools/espd и изберете български език;



3. В долната част на отворилата се страница, под въпроса "Вие сте?"маркирайте отговор "Икономически оператор";4. В новопоявилото се поле "Искате да:" маркирайте "заредите файл ЕЕДОП" ;5. В новопоявилото се поле "Качите документ" натиснете бутона "Избор нафайл" и изберете файла, който е бил запаметен, формат .xml;6. В новопоявилото се поле изберете мястото на дейност на Вашетопредприятие и натиснете бутона "Напред";7. Ще се зареди еЕЕДОП, който може да се попълва онлайн. След попълване навсички раздели, на последната страница ще се появи опция "Преглед", чрезкоято се преглежда попълненият файл;8. След зареждане на целия файл еЕЕДОП, натиснете бутона "Изтегляне като"и съхранете двете опции на файла на компютъра си, за да може да середактира повторно, ако е необходимо;9. Изтегленият файл се подписва електронно от всички лица по чл. 40, ал. 1ППЗОП. Подписаният ЕЕДОП се представя на електронен носител и ги
приложете към офертата си.Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повечеот едно лице, всички лица подписват с електронен подпис един и същеЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни илипри различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние,информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП сепопълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.10. В случаите, когато се подава повече от един еЕЕДОП, обстоятелствата,свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан отлице, което може самостоятелно да представлява участника.

Забележка: Повече информация за използването на системата за еЕЕДОП
може да бъде намерена на адрес http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242

Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил използван припредходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, чесъдържащата се в него информация все още е актуална. Участниците могат дасе възползват от тази възможност, когато е осигурен пряк и неограничендостъп по електронен път до вече изготвен или подписан електронно ЕЕДОП.В тези случаи към документацията за подбор вместо ЕЕДОП се представядекларация, с която се потвърждава актуалността на данните иавтентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, накойто е осигурен достъп до документа.Когато за участник е налице някое от основанията по чл.54, ал.1 ЗОП илипосочените от Възложителя основания по чл.55, ал.1 от ЗОП и предиподаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждностпо чл.56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.Възложителят може да изисква от участниците по всяко време дапредставят всички или части от документите, чрез които се доказва



информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо зазаконосъобразното провеждане а процедурата.
Преди сключване на Договор за настоящата обществена поръчка,Възложителят изисква от участника (определен за изпълнител) дапредостави актуални документи, удостоверяващи липса на основание заотстраняване от процедурата, както и съответствието с поставенитекритерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите итретите лица, ако има такива. Документи за доказване на предприетите меркиза надеждност /в случай че е приложимо/.

Важно!Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представятвсички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена вЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане напроцедурата.Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква отучастника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както исъответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят иза подизпълнителите и третите лица, ако има такива.в) Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност - когато еприложимо.Указание за подготовка на документите по б. ”в”:1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените отвъзложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представидоказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази целучастникът може да докаже, че:1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включителноначислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени илиобезпечени;1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всичкивреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление илинарушение;1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно есъдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания,технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратятнови престъпления или нарушения.



Като доказателства за надеждността на участника се представят следнитедокументи:1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП – документ заизвършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, чезадълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочванеили разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати заокончателно изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащанена дължимо обезщетение;2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП – документ отсъответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.г) Документ, от който да е видно правното основание за създаване наобединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие;Указание за подготовка на документа по б. ”г”:Документът, от който да е видно правното основание за създаване наобединението, следва да съдържа следната информация във връзка сконкретната обществена поръчка:1. правата и задълженията на участниците в обединението;2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.д) Декларацията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовитеотношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциаленданъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици -попълва се – Образец № 3е) Техническо предложение - съдържащо: документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не езаконният представител на участника – оригинал или нотариално заверенокопие; предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническатаспецификация и изискванията на възложителя – Образец № 4 с Приложение № 2към него. декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор -попълва се Образец № 5; декларация за срока на валидност на офертата - попълва се Образец № 6;



ж) ЗАПЕЧАТАН, НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС ”ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИПАРАМЕТРИ“„Ценово предложение” - попълва се Образец № 7 в оригинал, подписано иподпечатано на всяка страница от представляващия участника илиупълномощено лице. Ценовото предложение се представя по приложения в тазидокументация за участие образец на ценово предложение с Приложение № 3 къмнего, подписано и подпечатано (в приложимите случаи) , като цената се формирабез ДДС и включва всички разходи за опаковка, доставка, транспорт, данъци,такси, мита и други, франко адреса на доставка. Посочват се единични цени иобщата цена за изпълнение на поръчката. Единичните цени трябва да бъдатпосочени в български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая.Извън плика с надпис „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посоченаникаква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин савключили някъде в офертата си извън плика "Предлагани ценови параметри "елементи, свързани с предлаганата цена или части от нея, ще бъдат отстранени отучастие в процедурата.Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията напредложените цени носи единствено участникът в процедурата.Участникът подготвя офертата си съгласно формата и съдържанието наобразците от документацията на Възложителя. Не се допуска подмяна наинформация или съдържание в тях.3.2. Изисквания към документите:3.2.1 Документите и данните в офертата се подписват само от лица спредставителни функции или упълномощени за това лица. Във втория случай сеизисква да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, коетоизпълнява тази функция3.2.2. Всички документи трябва да са: на български език, подписани или заверени,когато са копия с гриф „Вярно с оригинала” и печат – само за участниците, закоито е приложимо.3.3 Конфиденциална информация3.3.1. Участникът може да посочи коя информация в своята оферта смята законфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаиинформацията не се разкрива от възложителя. Участниците не могат да сепозоват на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им,които подлежат на оценка.3.3.2. Документите, систематизирани и комплектовани  съгласно посочените по-горе изисквания, се поставят в непрозрачна ОПАКОВКА, която се запечатва инадписва от участника.



4. Подаване на оферти:4.1. Място и срок за подаване на офертиОфертите се подават в дeловодството на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪРШОЙЛЕВ ЕАД  всеки работен ден от 10:00 ч. до 14:00 часа.Срокът за подаване на офертите е указан в обявлението.4.2. Приемане и връщане на оферти4.2.2 При подаване на офертата и приемането й върху опаковката се отбелязвавходящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват въввходящ регистър.4.2.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срокза получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.4.2.4. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване наофертите пред мястото, определено за тяхното подаване все още има чакащилица, те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителяи присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се приемат.4.2.5. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъкапо т. 4.2.4.
VI. ДЕЙСТВИЯ НА КОМИСИЯТА1. Разглеждането и оценката на офертите се осъществява от комисия, назначенаот Възложителя. Комисията се състои от нечетен брой членове.2. Действията на комисията се протоколират.3. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член накомисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение иписмено излага мотивите си.4. Комисията за разглеждане и оценка на офертите започва работа следполучаване на представените оферти и протокола за предаване на офертите напредседателя на комисията.5. Получените оферти се отварят на датата, посочена в обявлението наобществената поръчка, на публично заседание, на което могат да присъстватучастниците в процедурата или техни упълномощени представители, както ипредставители на средствата за масово осведомяване.6. Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачниопаковки и оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделензапечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри“.



7. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническотопредложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри“.8. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другитеучастници да подпише техническото предложение и плика с надпис „Предлаганиценови параметри“.9. След извършване на горните действия приключва публичната част отзаседанието на комисията.10. Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията къмличното състояние и критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставяпротокол.11. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията,включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие сизискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията гипосочва в протокола по т. 10 и изпраща протокола на всички участници в деня напубликуването му в профила на купувача.12. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 10 участниците, поотношение на които е констатирано несъответствие или липса на информация,могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, коитосъдържат променена и/или допълнена информация.Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти иобстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на офертиили заявления за участие.13. Възможността по т. 12 се прилага и за подизпълнителите и третите лица,посочени от участника. Участникът може да замени подизпълнител или третолице, когато е установено, че подизпълнителят или третото лице не отговарят наусловията на възложителя, когато това не води до промяна на техническотопредложение.14. След изтичането на срока по т. 12 комисията пристъпва към разглеждане надопълнително представените документи относно съответствието на участницитес изискванията към личното състояние и критериите за подбор.15. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от процедуратакомисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени отучастниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискванена информация от други органи и лица.16. Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за коитое установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и накритериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява затяхното съответствие с предварително обявените условия.



17. Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря наизискванията на възложителя, не се отваря.18. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовитепредложения комисията обявява чрез съобщение в профила на купувача датата,часа и мястото на отварянето.19. Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите спредварително обявените от възложителя условия.20. Комисията изготвя протокол за резултатите от работата си. Протоколът накомисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя заедно сцялата документация.21. Процедурата завършва с решение за:а) определяне на изпълнител по договора за обществената поръчка;б) прекратяване на процедурата.
VІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка1.1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото саизпълнени следните условия: не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаитепо чл. 54, ал. 3 ЗОП, и отговаря на критериите за  подбор: офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане напредварително обявените от възложителя условия и избрания критерий завъзлагане1.2. В решението възложителят посочва и отстранените от участие в процедуратаучастници и оферти с мотивите за отстраняването им.Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок отиздаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка впрофила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателнитедоклади на комисията.2. Прекратяване на процедурата2.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на общественатапоръчка с мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110, ал. 1 от ЗОП.



2.2. Възложителят изпраща решението по т. 1.1 на участниците в 3-дневен срок отиздаването му. В решението се посочва връзка към електронната преписка впрофила на купувача, където са публикувани протоколите и окончателнитедоклади на комисията.
VIII. ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор заобществена поръчка, при условие че при подписване на договора определениятизпълнител:1. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;2. представи определената гаранция за изпълнение на договора;3. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълниизискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласноизискванията на нормативен или административен акт и е поставено отвъзложителя в условията на обявената поръчка.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първомясто: откаже да сключи договор; не изпълни някое от условията по т.1, или не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила нарешението за определяне на изпълнител или на определението, с което едопуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решениетоза определяне на изпълнител.3. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка предиизтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участнициза решението за определяне на изпълнител в хипотезата на 112, ал. 7 от ЗОП.4. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите,посочени в офертата.5. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или надопълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнителизпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумениена възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2и 11 от ЗОП.



6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите,които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение назабраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими заизпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включвамонтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договораза обществената поръчка, съответно от договора за подизпълнение.*Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква отучастника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както исъответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят иза подизпълнителите и третите лица, ако има такива.Документи удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване отпроцедурата.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП – удостоверение от органите поприходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и накандидата или участника;Когато в удостоверението по т. 2 се съдържа информация за влязло в силанаказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т.6 от ЗОП, участникът представя декларация, че нарушението не е извършено приизпълнение на договор за обществена поръчка.Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представясъответният документ по т. 1и т. 2, издаден от компетентен орган, съгласнозаконодателството на държавата, в която участникът е установен.В случаите, когато в съответната държава не се издават документи за посоченитеобстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства,участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значениесъгласно законодателството на съответната държава.Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официалнозаявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.Възложителят няма право да изисква представянето на посочените документи,когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър илиинформацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган навъзложителя по служебен път.
ГАРАНЦИИ:



1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора, условия иначин на плащането й.1.1 Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 % от стойността на договорабез ДДС.1.2 Гаранцията за изпълнение на договора може да се представи подформата на:а) банкова гаранция – (изготвя се по образец на банката, която я издава, приусловие че в гаранцията са вписани условията на Възложителя);б) парична сума, преведена по сметка на ВъзложителяВ нареждането за плащане следва да бъде записан текстът: "Гаранция за доброизпълнение на ОП с предмет: “Доставка на медицински консумативи идезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД”в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорносттана изпълнителя.Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. Когатоучастникът избере гаранцията за изпълнение на договора да бъде банковагаранция или застраховка, тогава тя трябва да бъде безусловна и неотменима, вполза на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД   и със срок на валидност– 30 дни след изтичане срока на договора.1.3 Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банковагаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметкана трето лице – гарант.1.4 Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице,всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция,съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.1.5. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представяоригинал на банковата гаранция и застраховката или оригинали на платежниядокумент за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора предиподписването на самия договор. Гаранцията за изпълнение, преведена по банковпът, следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на сключване на договора за обществената поръчка.1.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията заизпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
IX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ1. Общи указания - разяснения



1.1. Лицата могат да поискат писмено* от възложителя разяснения по решението,обявлението и документацията за обществена поръчка в срок до 7 дни предиизтичане на срока за получаване на оферти.1.2 Разясненията се публикуват на профила на купувача на адрес:www.sportsmed.bg/профил-на-купувача/ в срок до 3 дни от получаване наискането. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са гипоискали.1.3 Възложителят не предоставя разяснения ако искането е постъпило следсрок по т. 1.1 по-горе.2. Обмяна на информация2.1. До приключване на публичното състезание за възлагане на общественатапоръчка не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани спровеждането й, освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, междузаинтересовано лице, участник или техни представители и:а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането напроцедурата;б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали визработването и приемането на документацията за участие.2.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащиотношение към провеждането на процедурата нямат право да разгласяватинформация относно извършваните от тях действия по или във връзка спубличното състезание, освен в случаите и по реда, определени с документацията.2.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всякосвое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата.2.4. С публикуването на документите в профила на купувача (чл. 42, ал. 2 ЗОП), сеприема, че заинтересованите лица и участниците са уведомени относноотразените в тях обстоятелства, освен ако друго не е предвидено в този закон.3. Връчване на решения3.1. Решенията на възложителя се изпращат3.1.1  На адрес, посочен от участника: на електронна поща, с подписано с електронен подпис съобщение заизпращане, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратнаразписка;



3.1.2. По факсКогато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в т.3.1.1 и 3.1.2., възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача.Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщение.3.2. Неправилно посочен адрес или факс за кореспонденция или не уведомяване запромяна на адреса или факса за кореспонденция освобождава възложителя ототговорност за неточно изпращане на уведомленията или информацията.4. Конфиденциална информация4.1. Участникът може да посочи коя информация в своята оферта смята законфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. В тези случаиинформацията не се разкрива от възложителя.4.2. Участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение напредложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ1. Подлежащи на обжалване актовеВсяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на общественатапоръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговатазаконосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията.2. Подаване на жалба2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок отуведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата наузнаването или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване насъответното действие.2.2. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията идо възложителя, чието решение се обжалва.3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва:3.1. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден напосочения период; когато последният ден от един срок съвпада с официален празник илипочивен ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, чесрокът изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.



3.2. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работнидни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.


