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СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ТРАВМАТОЛОГИЯ, ОРТОПЕДИЯ И СПОРТНА
МЕДИЦИНА – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД

град София, ул. “Никола Габровски” № 1

УТВЪРЖДАВАМ:

Изпълнителен директор: ..……/п/..................

/д-р Георги Дамянов/

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка по реда на чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет:

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р
ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД
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I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Предмет на поръчката

“Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД”, за срок до 12 месеца, посочени в Техническата спецификация на възложителя по
видове и количества съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящата документация. В
срока на изпълнение договора може дабъде прекратен в случай на сключвано на Рамково
споразумение от ЦООП към МЗ за доставка на лекарствени продукти от ПЛС, ако цените им са по-
благоприятни от тези по действащия договор.

2. Обособени позиции
Предметът на обществената поръчка се разделя на 12 обособени позиции. Всеки участник

може да участва за една, няколко или  всики обособени позиции при положение че оферира
минимум 70 % от обема на всяка една от обособените позиции за които участва.

Не се допуска представяне на варианти на офертата.

3. Място на изпълнение на поръчката - Болнична аптека на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР
ШОЙЛЕВ ЕАД.

4. Прогнозна стойност на поръчката
Прогнозната стойност на поръчката е до 54 098,00 лв. (петдесет и четири хиляди и деветдесет

и осем) лева без ДДС.

5. Срок на валидност на офертите - 90 календарни дни, считано от крайния срок за получаване
на оферти.

6. Предоставяне на разяснения - съгласно чл. 189 ЗОП.
II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ
1. Лично състояние на участниците

1. Възложителят отстранява участник при наличие на някое от основанията, посочени в чл. 54,
ал. 1, т. 1 - 5 и т. 7 ЗОП.

За удостоверяване на липсата на горепосочените основания участникът представя:
1.1. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 , 2 и 7 ЗОП, която се

подписва от лицата, които представляват участника;
* Съгласно чл. 40, ал. 2 ППЗОП лицата, които представляват участника са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ);
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 отТЗ;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал.1 и 2 от ТЗ, а при

еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал.1 от ТЗ;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 отТЗ;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има

аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които

представляват, управлява и контролират кандидата или участника съгласно
законодателството надържавата, в която са установени.

Съгласно чл. 40, ал. 3 ППЗОП в случаите по т. 8, когато лицето има повече от един
прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е
включена територията на Република България.

1.2. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от лицето,

което може самостоятелно да го представлява.
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Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване. Мерките за доказване на надеждност са съгласно чл. 56, ал.
1 ЗОП. Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в
процедури за обществени поръчки, няма право да използва предвидената възможност за времето,
определено с присъдата или акта.

2. Възложителят отстранява участник при наличие на някое от основанията по чл. 107, т. 1, т. 2, б.
"а", т. 3 и т. 4 ЗОП.

За удостоверяване на липсата на горепосочените основания участникът представя
съответните декларации.

IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ
Поставените от възложителя критерии за подбор, с които се определят минималните

изисквания за допустимост на участниците, са съобразени с предмета, стойността, обема и
сложността на поръчката.

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
1.1. На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 195 и чл. 196, ал. 1 от Закон за

лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), възложителят поставя изискване участникът
да притежава валидно за срока на действие на договора Разрешение за търговия на едро с
лекарствени продукти, издадено от регулаторен орган на съответната държава членка; или други
документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с
лекарствени продукти на територията на  Република България.
Доказване: В случай че участникът, определен за изпълнител, е български икономически оператор,
възложителят не изисква представянето на хартиен носител на документите, посочени в т. 1.1, с
оглед факта, че регистърът е публичен.

Чуждестранно лице доказва изпълнението на изискванията в случаите по чл. 67, ал. 5 и 6
ЗОП, като представя копия на притежаваните от него документи.
1.2. Участникът, когато не е производител, следва да е упълномощен от фирмата производител или
неин официален представител със специални или изключителни права за продажба на съответния
продукт на територията на България.
Доказване:
Това обстоятелство се доказва с представянето на валиден документ, доказващ, че  участника е
упълномощен от фирмата производител или неин официален представител със специални или
изключителни права за продажба на съответния продукт на територията на България, валиден за
периода на действие на договора.

2. Икономическо и финансово състояние. Доказване.
Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото

състояние на участниците.
3. Технически и професионални способности. Доказване.

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионални
способности на участниците.

4. Използване на капацитета на трети лица.
Съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП участник може да се позовава на капацитета на трети лица,

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност. Тъй като за конкретната процедура възложителят не е поставил такива изисквания,
участниците не могат да са позовават на капацитета на трети лица.

5. Подизпълнители
Участниците посочват в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им

възложат, ако възнамеряват да използват такива.
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях не трябва да са налице основанията за
отстраняване от процедурата.

Съгласно чл. 66, ал. 1 ЗОП, в случай че участник използва подизпълнители, той трябва да
представи доказателство за поетите от тях задължения.
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Доказване: Като доказателство за поетите от подизпълнител задължения участникът може да
представи декларация за съгласие за участие като подизпълнител и/или предварителен договор
и/или договор под условие и/или друг документ, по негова преценка, гарантиращ поетите от
подизпълнителя задължения.

Независимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на договора
е на изпълнителя.

6. Общи изисквания. Изисквания към участници - обединения.
6.1. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно

да подава заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на
държавата, в която е установен. В този случай, ако за доказване на съответствие с изискванията за
икономическо и финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава
на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има
на разположение тези ресурси.

6.2. При участие на обединение, възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно
правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

6.3. Възложителят изисква представяне на копие от документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната
обществена поръчка:

6.3.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
6.3.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
6.3.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените

от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска цена.
На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена. На второ място се класира

участник, предложил следващата по-висока цена.
При установена разлика между изписаното от участника в „Ценово предложение“

цифром и словом, ще се приема изписаното словом.
В случай, че предлаганите цени на две или повече оферти са равни, комисията провежда

публично жребий за определяне на изпълнител между участниците, предложили равните цени,
съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.

Съгласно чл. 72, ал. 1 ЗОП, когато предложение в офертата на участник, свързано с цена,
която подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, възложителят изисква
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок
от получаване на искането.

VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. ДОКАЗВАНЕ НА ЛИПСАТА НА ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ
1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени

следните условия:
1.1. не са налице основанията за отстраняване от участие, освен в случаите по чл. 54, ал. 3

ЗОП, и отговаря на критериите за подбор;
1.2. офертата на участника е получила най-висока оценка, при прилагане на предварително

обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.
2. За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител,

представя документите по чл. 54 от ЗОП.
VII. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА

Документите, свързани с участието, се представят от участника, или от упълномощен от него
представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, на адреса, посочен от възложителя.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е

приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката.
Оферти се приемат всеки работен ден от 10:00 до 14:00 часа в деловодството на СБАЛТОСМ –

ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Никола Габровски“ № 1, ет.5.
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При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът
на получаването, за което на приносителя се издава документ.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване
или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки присъстващ упълномощен представител представя
на комисията пълномощно от законните представители на участника (в оригинал) с посочване на
изричните действия, които лицето има право да извършва. Копие от пълномощното остава към
досието на обществената поръчка.

VIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. Опис на представените документи - образец № 1;
2. Информация за участника - образец № 2;
3. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният

представител на участника. Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да
съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подписва оферти и да
представлява участника при възлагане на обществени поръчки.

4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, при участие
на обединение, което не е юридическо лице, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка (чл. 37, ал. 4 ППЗОП):

4.1. правата и задълженията на участниците в обединението;
4.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
4.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП - образец № 3;
*Подписва се от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 ППЗОП;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП - образец № 4;
*Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява;

7. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, в приложимите случаи;
8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП за подизпълнител -

образец № 5;
*Подписва се от лицата, посочени в чл. 40, ал. 2 ППЗОП

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 ЗОП за подизпълнител -
образец № 6;
*Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подписва от

лицето, което може самостоятелно да го представлява.
10. Документи за поетите от подизпълнителя задължения, в приложимите случаи;
11. Декларация за съответствие с критерия за упражняване на професионална дейност - образец

№ 7;
12. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и

изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) - образец № 8;
13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква

„в“ ППЗОП) - образец № 9;
14. Декларация за срока на валидност на офертата (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП) - образец

№ 10;
15. Декларация за липса на свързаност с друг участник (чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 ЗОП)

образец № 11;
16. Ценово предложение - образец № 12.
17. Други....

Всички страници от офертата на участника следва да са номерирани последователно, без
значение дали на ръка или машинно, като номерацията започва от първия документ и завършва с
ценовото предложение.

Всички представени в офертата документи следва да са вписани в „Опис на документите,
съдържащи се в офертата“. В случай на представяне на копия на документи, те трябва да бъдат
заверени с гриф „Вярно с оригинала“, подписани и подпечатани.
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IX. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ
образец №1

Опис на представените документи,
съдържащи се в офертата на ....................................................................................,

участник при възлагане на обществена поръчка с предмет:
„.................................“

№ Описание на документа
Оригинал/
заверено

копие

Страници
от... до .....

1. Опис на представените документи - образец № 1; оригинал
2. Информация за участника - образец № 2; оригинал
3. Документ за упълномощаване, в приложимите случаи ...

4.

Документ, от който да е видно правното основание за създаване
на обединението, при участие на обединение, което не е
юридическо лице, както и информацията по чл. 37, ал. 4 ППЗОП,
когато е приложимо

...

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2
и т. 7 ЗОП - образец № 3;

6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4
и т. 5 ЗОП - образец № 4;

7. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност,
в приложимите случаи

...

8. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т.
2 и т. 7 ЗОП за подизпълнител - образец № 5

...

9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т.
4 и т. 5 ЗОП за подизпълнител - образец № 6

...

10. Документи за поетите подизпълнителя/ите задължения, в
приложимите случаи;

...

11. Декларация за съответствие с критерия за упражняване на
професионална дейност - образец № 7;

12. Предложение за изпълнение на поръчката - образец № 8;

13. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на
договор - образец № 9;

14. Декларация за срока на валидност на офертата - образец № 10;

15. Декларация за липса на свързаност с друг участник - образец
№ 11;

16. Ценово предложение - образец №12;
17. Други..... ...

......................../ ................................................................................................../ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА

Идентификация: Отговор:
Име на участника:
Идентификационен номер по ДДС, ако е
приложимо:
Седалище - пощенски код, населено
място, ул./бул. №, блок №, вход, етаж:
Пощенски адрес за кореспонденция -
пощенски код, населено място, ул./бул.
№, блок №, вход, етаж:
Лице за контакт:
Телефон:
Ел. поща:

..................
Моля, повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
Информация за законните представители на участника/ Лица, представляващи участника по
учредителен акт: (при необходимост се добавят полета)

Пълното име, заедно с датата и мястото
на раждане
Длъжност/ Действащ в качеството си на:
Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:

Пълното име, заедно с датата и мястото
на раждане, ако е приложимо
Длъжност/ Действащ в качеството си на:
Пощенски адрес:

Телефон:
Ел. поща:

Участникът се представлява заедно и поотделно (невярното се зачертава) от следните лица:
1.
2.

Информация за лицето/ата, упълномощено/и да представляват участника за целите на
настоящата поръчка, в приложимите случаи: (при необходимост се добавят полета)

Пълното име, заедно с   датата и мястото
на раждане
Пълномощно - номер, дата, нотариус:
Пощенски адрес:
Телефон:
Ел. поща:
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:
IBAN
BIC
Титуляр на сметката:

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

дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)



стр. 9 от 18

образец №3
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП

Долуподписаният/ната .......................................................................................................................
с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 40, ал. 2
ППЗОП), представляващ ………………...................................................…................………………. (посочва се
юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма,
участник в обединение), с ……………………………… (ЕИК/ Булстат/ ЕГН, или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен),
* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо, в зависимост от броа на законните
представители на участника
участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „............................“,

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл.
301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.

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

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

......................../ ............................................................................................/ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.
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образец №4
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5 от ЗОП

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична
карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице,
едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в
обединение), с ……………………………… (ЕИК/ Булстат/ ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),
участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „.................“,

ДЕКЛАРИРАМ че:

1. Представляваният от мен участник
Задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и
на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен:

а) Няма.
б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или
обезпечение.
в) Има установен акт, който не е влязъл в сила.
г) Размерът на неплатените дължими данъци
или социалноосигурителни вноски е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния оборот за
последната финансова година.

(ненужното се зачертава)
Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5
ЗОП

а) Представляваният от мен участник не е
предоставял пазарни консултации и/или не е
участвал в подготовката на обществената
поръчка.
б) Предоставянето на пазарни консултации
и/или участието в подготовката на обществената
поръчка на представлявания от мен участник не
води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП.

(ненужното се зачертава)

2. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание, свързан
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

3. Представляваният от мен участник ще предостави всяка изискваща се информация, свързана
с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.

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

......................../ ............................................................................................/ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №5
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7
за подизпълнител

Долуподписаният/ната .......................................................................................................................
с лична карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето по чл. 54, ал. 2
ЗОП), представляващ ………………...................................................…................………………. (посочва се
юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма,
участник в обединение), с ……………………………… (ЕИК/ Булстат/ ЕГН, или друга идентифицираща
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен),
* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.
участващ като подизпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: „...........,

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
1.1. престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл.

253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:

2.1. престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна.
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

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

......................../ ............................................................................................/ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)

* Редовете се добавят толкова пъти, колкото е необходимо.
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образец №6
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, т. 4 и т. 5
за подизпълнител

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична
карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице,
едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в
обединение), с ……………………………… (ЕИК/ Булстат/ ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),
участващ като подизпълнител при възлагане на обществена поръчка с предмет: „.............“,

ДЕКЛАРИРАМ следните обстоятелства:

1. Представляваният от мен участник
Задължения за данъци и задължителни
осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал.
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален
кодекс и лихвите по тях, към държавата или
към общината по седалището на възложителя и
на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен:

а) Няма.
б) Допуснато е разсрочване, отсрочване или
обезпечение.
в) Има установен акт, който не е влязъл в сила.
г) Размерът на неплатените дължими данъци
или социалноосигурителни вноски е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния оборот за
последната финансова година.

(ненужното се зачертава)
Неравнопоставеност по смисъла на чл. 44, ал. 5
ЗОП

а) Представляваният от мен участник не е
предоставял пазарни консултации и/или не е
участвал в подготовката на обществената
поръчка.
б) Предоставянето на пазарни консултации
и/или участието в подготовката на обществената
поръчка на представлявания от мен участник не
води до неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 ЗОП.

(ненужното се зачертава)

2. Представляваният от мен участник не е представил документ с невярно съдържание,
свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за
подбор.

3. Представляваният от мен участник ще предостави всяка изискваща се информация,
свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите
за подбор.

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

......................../ ............................................................................................/ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична
карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице,
едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в
обединение), с ……………………………… (ЕИК/ Булстат/ ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),
участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „..................“

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Представляваният от мен участник има разрешение за търговия на едро с лекарствени
продукти с № .............../..................г. или друг документ
...............................................................................

Горепосочената информация е общодостъпна на следния уеб адрес:
.............................................................................................................................................................................

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

......................../ ............................................................................................/ ..........................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)



стр. 14 от 18

образец №8
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

с предмет:
„Доставка на лекарствени  продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ.

Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД“

Уважаеми госпожи и господа,

С настоящото, Ви представяме оферта за участие в обявената от Вас публично състезание за
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени  продукти  и
дезинфектанти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД“
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената  процедура.
Съгласни сме с поставените условия и ги приемаме без възражения.
Участваме за лекарствени продукти  посочени в Техническата спецификация,
представляващи обособена позиция: …………………………………., номенк единици: ...................
Приемаме да извършваме доставки на  всички лекарствени продукти, съгласно изискванията
и параметрите, посочени в техническата спецификация на Възложителя за срок от 12 месеца.

Срок за изпълнение на писмените заявки, от подаването на заявката –максимален срок до
4 часа на доставка по спешност, в случай когато наличните количества от лекарствени
продукти са недостатъчно да удовлетворят нуждите към даден момент при извънредни
ситуации и максимален срок до 24 часа на обичайна доставка.
Потвърждаваме, че към датата на всяка доставка, остатъчният срок на годност, на
лекарствени продукти, определен от производителя, ще бъде  не по-малко от 75% /семдесет
и пет процента/ от общия  срок на годност към момента на доставката.
Предлаганите от нас лекарственини продукти не са обект на официални съобщения или
ограничителни мерки за употреба съгласно ЗЛПХМ.

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним доставката на необходимите количества
лекарствении продукти, предмет на договора, за целия срок на договора.
В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички документи,
необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в посочения
срок от Възложителя.
Забележка: Срокът на валидност на офертата трябва да е 90 (деветдесетт)
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на оферти.

Към Предложението за изпълнение на поръчката участниците предоставят и таблица,
съдържаща: номер, международно непатентно наименование, търговско наименование,
генерично наименование, лекарствена форма, количествено съдържание, прогнозни
количества и фирма производител.

дата: _____________ г. ПОДПИС и ПЕЧАТ: ____________________
____________________________________
(име и фамилия)
________________________________
(длъжност на представляващия участника)
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образец №9
ДЕКЛАРАЦИЯ

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор
(чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „в“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична
карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в
т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), с ………………………………
(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на
обществена поръчка с предмет: „..........................“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Съм съгласен с клаузите на приложения проект на договор за изпълнение на настоящата
обществена поръчка.

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

........................./.........................................................................................................../......................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №10
ДЕКЛАРАЦИЯ

за срока на валидност на офертата ( чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ от ППЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична
карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….....................................................................…................………………. (посочва се юридическо лице,
едноличен търговец, обединение, в т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в
обединение), с ……………………………… (ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен),
участник при възлагане на обществена поръчка с предмет: „.....................“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

Предлаганият срок на валидност на офертата е .................. календарни дни, считано от
крайния срок за получаване на оферти от възложителя.
* Предлаганият от участника срок не може да бъде по-кратък от 90 календарни дни.

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

........................./.........................................................................................................../......................................
дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №11

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност  с друг участник

(чл. 101, ал. 11, във връзка с чл. 107, т. 4 от ЗОП)

Долуподписаният/ната ....................................................................................................................... с лична
карта № ........................, издадена на .................... от ........................, с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .............................. (посочва се съответното качество на лицето), представляващ
……………….......…................………………. (посочва се юридическо лице, едноличен търговец, обединение, в
т. ч. обединение, което няма правна форма, участник в обединение), с ………………………………
(ЕИК/Булстат/ЕГН, или друга идентифицираща информация в съответствие със
законодателството на държавата, в която участникът е установен), участник при възлагане на
обществена поръчка с предмет: „................“,

ДЕКЛАРИРАМ, че:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от
допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата поръчка.

2. Задължавам се, при промяна на горепосочените обстоятелства, писмено да уведомя
възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената обществена поръчка.

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

.........................../ ......................................................................................................./ ......................................
Дата Име и фамилия Подпис на лицето (и печат)
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образец №12
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за изпълнение на обществена поръчка с предмет:
”Доставка на лекарствени продукти за нуждите на СБАЛТОСМ – ПРОФ. Д-Р

ДИМИТЪР ШОЙЛЕВ ЕАД ”

Уважаеми госпожи и господа,
Във връзка с обявената обществена поръчка с горепосочения предмет, Ви представяме
нашето ценово предложение:
Предлаганата от нас обща стойност за всички лекарствени продукти е за целия срок на
договора при посочените прогнозни количества на възложителя, която участника е
посоченил в таблица, неразделна част от настоящото ценово предложение (единичната цена
се попълва от участника), при следните условия:
Цените на предложените лекарствени продукти  включват всички разходи по опаковането,
транспортирането и доставката до възложителя и други обичайни разходи.
Всички посочени цени са в български лева и са без включен ДДС.
Стойностите на цените са посочени до втория знак след десетичната запетая.

При различие между единичните цени и калкулираната обща стойност за валидни се
считат представените единични цени, като общата стойност се преизчислява съобразно
единичните цени.

Предлаганите от нас цени на лекарствени продукти не надвишават пределните цени
от приложение №2 на ПЛС на МЗ, актуален към датата на подаване на офертата, отнася се за
лекарствени продукти влючени в ПЛС.
Общата стойност без ДДС за всеки пореден номер на лекарствен продукт се образува като
произведение от прогнозното количество за 12 месеца на Възложителя и съответната
единичната цена.
Общата стойност за всички лекарствени продукти  е сбор от общите  стойности от всеки
пореден номер за вид  лекарствен продукт.
Предлаганата от нас за лекарствени продукти цена е както следва:
…………………………………………………………………………………………….
Участниците предоставят ценовите си предложения под формата на таблица, съдържаща:
номер, международно непатентно наименование , търговско наименование, генерично
наименование, лекарствена форма, количествено съдържание, прогнозни количества,
фирма производител, прогнозна ед. стойност в лева без ДДС, прогнозна обща стойност без
ДДС.
Цени на предлаганите от нас лекарствен продукти са както следва:

Дата ......................... ....................................

ПОДПИС и ПЕЧАТ:


