Изх.№ РД-670 / 04.07.2019г.
ДО
„ФРЕЗЕНИУС МЕДИКЪЛ КЕЪР БЪЛГАРИЯ” ЕООД

/ЕИК 107516166/
гр.Габрово, ул.”Любен Каравелов” № 26, ет.4
e-mail: Head.Office@fmc-bg.com;
ДО
„ДЪЧМЕД ИНТЕРНЕШАНЪЛ” ЕООД

/ЕИК 130928543/
гр.София, район Лозенец, ул.”Бигла” № 48, ет.5
e-mail: info@dutchmed.bg

ПОКАНА
ЗА УЧАСТИЕ В ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛНО ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ЗОП

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
На основание чл.79 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и чл.64
ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки /ППЗОП/, във
връзка с Решение № Зап-108/04.07.2019г. на Изпълнителния директор на „МБАЛ
”Св.Иван Рилски”-Разград” АД за откриване на процедура по чл.18 ал.1 т.8 от ЗОП,
Ви отправям настоящата покана за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка чрез договаряне без предварително обявление, по реда на
ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”:
І. ОБЕКТ на поръчката е доставка на стоки, осъществявана чрез покупка,
съгласно чл.3 ал.1 т.2 от ЗОП.
ІІ. ПРЕДМЕТ на поръчката: „Доставка на медицински изделия за
хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”
Видовете стоки, предвидени за доставка, са 18, описани са подробно в
приложена Техническа спецификация и представляват медицински изделия –
диализатори, катетри за временен съдов достъп, катетри за постоянен съдов достъп,
дезинфекционни разтвори и апирогенни филтри.
Участниците в процедурата за възлагане на обществената поръчка
задължително оферират и доставят разрешени за употреба стоки на територията на
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Република България, съответстващи на изискванията на Закона за медицинските
изделия /ЗМИ/ и останалото действащо в страната законодателство. Всяко от
медицинските изделия, предложено за доставка, трябва : а/ да отговаря на всички
поставени за него изисквания в Техническата спецификация; б/ да бъде изцяло
съвместимо за употреба с апаратите, за които е предназначено, когато това е посочено
изрично в Техническата спецификация; в/ да има декларация за съответствие по
чл.14 ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя на медицинското изделие или от
неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието с
Директива 93/42/ЕИО на Съвета (или с Директива 98/79/ЕИО на Съвета - когато е
приложимо), издаден от нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; г/ да е включено в
списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда
за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС № 364
от 23.12.2011г., обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.) /наричана Наредбата по чл.30а от
ЗМИ/, поддържан от Изпълнителна агенция по лекарствата /ИАЛ/. Участниците
трябва да представят в офертата си доказателства за изпълнението на горепосочените
изисквания по букви „а” и „б” и да посочат конкретни данни за изпълнение на
изискването по буква „г”.
Доставяните стоки трябва да притежават всички необходими обозначения,
СЕ-маркировка и други данни, в съответствие с действащото в страната
законодателство и да са придружени от сертификати за качество и други документи,
съгласно изискванията на българските и съответните международни норми и
стандарти. Остатъчният срок на годност на доставяните стоки, към датата на
доставката трябва да бъде минимум 60% от обявения от производителя на стоката
върху опаковката й.
ІІІ. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
Доставките, обект на настоящата процедура, са разпределени в следните 18
/осемнадесет/ самостоятелни обособени позиции :
1/ Обособена позиция № 1 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 1,3 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 200
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 3000 лева без ДДС.;
2/ Обособена позиция № 2 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 1000
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 16 000 лева без ДДС.;
3/ Обособена позиция № 3 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 6400
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 100 000 лева без ДДС.;
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4/ Обособена позиция № 4 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 12800
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 200 000 лева без ДДС.;
5/ Обособена позиция № 5 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 600
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 11000 лева без ДДС.;
6/ Обособена позиция № 6 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 1000
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 18000 лева без ДДС.;
7/ Обособена позиция № 7 – „ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с
ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 400
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 9000 лева без ДДС.;
8/ Обособена позиция № 8 – „ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка - 1200
броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 27000 лева без ДДС.;
9/ Обособена позиция № 9 – „КАТЕТЪР за временен съдов достъп,
двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см”, с предмет: доставка на един
вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената
позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно
количество за доставка – 60 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция:
2000 лева без ДДС.;
10/ Обособена позиция № 10 – „КАТЕТЪР за временен съдов достъп,
двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с дължина 15-18см”, с предмет:
доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на
обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в
списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. ;
Прогнозно количество за доставка – 120 комплекта. Прогнозна стойност на
обособената позиция: 4700 лева без ДДС.;
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11/ Обособена позиция № 11 – „КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп,
двулуменен, 280 мм от върха до маншона”, с предмет: доставка на един вид
артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената
позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно
количество за доставка – 40 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция:
15000 лева без ДДС.;
12/ Обособена позиция № 12 – „КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп,
двулуменен, 230 мм от върха до маншона”, с предмет: доставка на един вид
артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената
позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно
количество за доставка – 40 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция:
15000 лева без ДДС.;
13/ Обособена позиция № 13 – „КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп,
двулуменен, 190 мм от върха до маншона”, с предмет: доставка на един вид
артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената
позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно
количество за доставка – 40 комплекта. Прогнозна стойност на обособената позиция:
15000 лева без ДДС.;
14/ Обособена позиция № 14 – „АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния
път за диализни апарати Frezenius 4008 B”, с предмет: доставка на един вид
артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на обособената
позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно
количество за доставка - 40 броя. Прогнозна стойност на обособената позиция: 17 000
лева без ДДС.;
15/ Обособена позиция № 15 – „АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния
път за диализни апарати Frezenius 4008 S и 4008 S Classix”, с предмет: доставка на
един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на
обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в
списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ.
Прогнозно количество за доставка - 140 броя. Прогнозна стойност на обособената
позиция: 60000 лева без ДДС.;
16/ Обособена позиция № 16 – „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за
студена химическа дезинфекция на основата на пероцетна киселина”, с предмет:
доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на
обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация. Прогнозно
количество за доставка – 1000 литра. Прогнозна стойност на обособената позиция:
8000 лева без ДДС.;
17/ Обособена позиция № 17 – „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР на
хлорна основа”, с предмет: доставка на един вид артикул - медицинското изделие,
посочено в наименованието на обособената позиция, описано подробно в
Техническата спецификация и включено в списъка на медицинските изделия по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ. Прогнозно количество за доставка – 10
литра. Прогнозна стойност на обособената позиция: 100 лева без ДДС.;
18/ Обособена позиция № 18 – „ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за
топлинна химическа дезинфекция, съдържащ лимонена киселина”, с предмет:
доставка на един вид артикул - медицинското изделие, посочено в наименованието на
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обособената позиция, описано подробно в Техническата спецификация и включено в
списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ.
Прогнозно количество за доставка – 60 литра. Прогнозна стойност на обособената
позиция: 600 лева без ДДС.;
Всеки участник в процедурата може да представи оферта за една, повече или
всички обособени позиции от поръчката.
ІV. ВЪЗЛОЖИТЕЛ на настоящата обществена поръчка е изпълнителният
директор на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” Разград” АД гр.Разград, в качеството на лице по чл.5 ал.2 т.16 от ЗОП.
V. ВИД ПРОЦЕДУРА - договаряне без предварително обявление по чл.
18, ал. 1, т. 8 от ЗОП.
VІ. КОЛИЧЕСТВО/обем на поръчката: Видовете медицински изделия и
съответно обособените позиции от поръчката, са 18 като прогнозните годишни
количества на стоките, предвидени за доставка са посочени в Техническата
спецификация. Посочените количества от изделията са ориентировъчни и прогнозни
и не поражда задължения на Възложителя, при изпълнение на договора, да ги поръча
и закупи в този обем. Видът и количеството на доставките при изпълнение на
договора за обществена поръчка са в зависимост от конкретните потребности на
Възложителя и направените от него писмени заявки за доставка, без ограничения.
ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ на обществената поръчка е в размер на 521 400
лева без ДДС. Възложителят не е задължен при изпълнение на поръчката да
реализира обявената прогнозна стойност. Действителната стойност на поръчката се
определя от конкретните потребности на възложителя и направените от него писмени
заявки за доставка за срока на действие на договора.
VІI. ЗАЗПЛАЩАНЕ на цената за доставките се извършва от Възложителя
по банков път, в срока на отложено плащане, който тече от датата на представяне на
издадената фактура от изпълнителя. Срокът на отложено плащане е 60 /шестдесет/
календарни дни. Фактура за доставените и приети от Възложителя видове и
количества стоки се издава, съгласно и въз основа на двустранно подписан приемопредавателен протокол за стоките и след представяне на всички необходими
документи за стоките.
По време на действие на договора за обществена поръчка, цената на
договорено за доставка медицинско изделие не може да бъде по-висока от
продажната му цена обявена от изпълнителя в Списъка на медицинските изделия по
чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне
на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС № 364 от 23.12.2011г., обн. ДВ
бр.104 от 27.12.2011г.).
В случай, че през времето на действие на договора за обществена поръчка,
стойността на договорено за доставка медицинско изделие, обявена от изпълнителя в
Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда
за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС № 364
от 23.12.2011г., обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.), воден от ИАЛ, стане по-ниска от
договорената, Възложителят заплаща медицинското изделие на обявената по-ниска
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цена, считано от датата на отразяване на промяната в Списъка на медицинските
изделия.
VІII. МЯСТО на изпълнение на поръчката: Доставките се извършват до
Отделение по хемодиализа в „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” АД в гр.Разград,
ул.”Коста Петров” № 2.
IХ. СРОКЪТ за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) месеца,
считано от датата на сключване на договора за обществена поръчка.
Срокът за доставяне на стоките е до 3 /три/ календарни дни от получаване
на заявка, а в отделни случаи, въз основа на изрично искане от Възложителя - до 24
часа от получаване на заявка.
X. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Всеки участник може да представи оферта за една, повече или всички
обособени позиции от поръчката.
Съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗОП, във връзка с § 29, т. 5, б. „а” от Преходните и
заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 01.04.2018г., Единният европейски
документ за обществени поръчки се представя задължително в електронен вид.
Съставеният от Възложителя образец на ЕЕДОП за участие в процедурата се
предоставя по електронен път под формата на генерирани файлове (espd-request) във
формат XML (подходящ за компютърна обработка) и PDF (подходящ за преглед), с
останалата документация за обществената поръчка, в профила на купувача, на
интернет адрес: http://www.mbal-razgrad.com/website/index.php/public-auctions/2014-1107-18-15-31/105-00757-2019-0005. Системата за еЕЕДОП е достъпна чрез Портала за
обществени поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската
комисия, както и директно на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd. Повече
информация за използването на системата и за предоставяне на еЕЕДОП има на
адрес:
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/17242
и
на
адрес:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4 2018.pdf (Методическо указание
изх.№ МУ-4 от 02.03.2018г. на АОП). Участникът зарежда в системата предоставения
от възложителя XML файл, попълва необходимите данни и го изтегля и запазва (espdresponse) в XML и PDF формат, след което PDF формат на завършения ЕЕДОП следва
да се подпише с квалифициран електронен подпис от съответните лица по чл. 54,
ал. 2 от ЗОП. Възможен начин за предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид
/еЕЕДОП/ е той да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител
към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя
документът не следва да позволява редактиране на неговото съдържание. Когато
ЕЕДОП е попълнен през системата за еЕЕДОП, при предоставянето му, с електронен
подпис следва да бъде подписана версията в PDF формат. Друга възможност за
предоставяне на еЕЕДОП е чрез осигурен достъп по електронен път до изготвения и
подписан електронно еЕЕДОП. В този случай документът следва да е снабден с т.нар.
времеви печат, който да удостоверява, че еЕЕДОП е подписан и качен на интернет
адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване на офертите.
Участникът заявява по кои обособени позиции от поръчката участва в
настоящата процедура като ги посочва в еЕЕДОП, част ІІ, раздел А.
За съответната обособена позиция, по която участва в процедурата, в т.1 на
документа по образец – „Техническо предложение”, участникът задължително
посочва изисканата информация за търговското наименование на изделието,
предложено за доставка, точното наименование на производителя на изделието и кода
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на изделието в Списъка на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ, воден от ИАЛ,
като декларира, че изделието е включено в Списъка. За съответната обособена
позиция, по която участва в процедурата, участникът посочва предлаганата цена в
документа по образец - „Ценово предложение”, като декларира, че същата не
надвишава продажната цена на изделието, заявена от участника и обявена в Списъка
на медицинските изделия по чл.30а от ЗМИ.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на
офертата не се допускат.
Всяка оферта се представя в писмен вид на хартиен носител.
Подаването на оферта задължава участника да приеме напълно всички
изисквания и условия, поставени от Възложителя в Документацията за участие, при
спазване на Закона за обществените поръчки /ЗОП/ и останалите нормативни актове,
свързани с провеждането на процедурата за възлагане на обществената поръчка и
изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и
изисквания от участника може да доведе до отстраняването му.
При несъответствие между предложение на участника в офертата написано
словом и с цифри, се взема предвид посоченото словом. При несъответствие между
предложение на участника в офертата на хартиен и електронен носител, за вярна се
приема информацията посочена върху хартиения носител.
Участниците са длъжни да спазват сроковете и условията, посочени в
решението за откриване на процедурата и Документацията за участие. Разходите,
свързани с изготвянето и подаването на оферта са за сметка на участника, вкл. и
разходите за представените мостри. Мострите ще бъдат разопаковани и изпробвани
от комисията по процедурата за установяване съответствие на предложеното изделие
с изискванията в техническата спецификация и вероятно опаковката и търговския им
вид ще бъдат нарушени.
Срокът на валидност на офертите трябва да бъде 4 /четири/ месеца, считано
от крайния срок за подаване на оферти, посочен в решението за откриване на
процедурата. В срока на валидност на офертите, участниците са обвързани с
условията на представените от тях оферти.
Езикът на процедурата е български език. Офертата, цялата кореспонденция и
всички документи, свързани с процедурата, трябва да бъдат на български език или да
са придружени от превод на български език.
XI. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ на поканените лица:
XI.1. Участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка може да
бъде българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни
обединения, а също и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
доставките, съгласно законодателството на държавата, в която е установено и което
отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в
указанията за участие.
В част ІІ, раздел А на еЕЕДОП, участникът посочва – единен
идентификационен код /ЕИК/ по чл.23 от Закона за търговски регистър и регистъра
на ЮЛНЦ, както и адрес, вкл. електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва в процедурата само в
едно обединение или като подизпълнител само в една оферта. Свързани лица по
смисъла на параграф 2 т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат
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самостоятелни участници в процедурата. Когато участникът е обединение, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, се представя учредителния акт,
споразумение и/или друг приложим документ, от който да е видно правното
основание за създаване на обединението, както и следната информация във връзка с
конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в
обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението;
дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; лицето/ата,
представляващи обединението. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания
относно правната форма, под която обединението ще участва в процедурата за
възлагане на поръчката. Когато участникът е обединение, което не е юридическо
лице, Възложителят поставя следните изисквания: а/ да бъде определен и посочен
партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена
поръчка; б/ всички участници в обединението да са поотделно и солидарно отговорни
за посочените в офертата условия и изпълнението на договора за обществена поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за
кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е
регистрирано, при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата
обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ,
след като бъде уведомен за извършеното класиране и преди подписване на договора
за възлагане на настоящата обществена поръчка. Възложителят отстранява от
процедурата участник, който е обединение от физически и/или юридически лица,
когато за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване.
Всеки участник в процедурата може да ангажира за участие подизпълнител/и.
Участникът поема изцяло отговорността за изпълнение на договора за обществена
поръчка, вкл. и за изпълнението на работите от подизпълнителя/ите. Участникът
посочва в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложи, ако
възнамерява да използва такива. В този случай трябва да представи доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да отговарят на
съответните критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, които ще
изпълняват и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях. Посочените от участника трети лица следва да отговарят
на поставените от Възложителя критерии за подбор, за доказването на които
участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за
отстраняване от процедурата. Когато участникът се позовава на капацитета на трети
лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като
представи документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да
отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се
позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от
процедурата. Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето
лице, ако то не отговаря на някое от горните условия. Възложителят изисква
солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и третото лице.
Горепосочените условия се прилагат отделно за всяка една от обособените позиции
на поръчката.
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XI.2. Изисквания относно личното състояние на участниците
Възложителят изисква за участниците в настоящата процедура да не са
налице основанията посочени в чл.54 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от ЗОП.
Основанията по чл.54 ал.1 т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които
представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи,
съгласно регистъра, в който е вписан участникът. Когато в състава на тези органи
участва юридическо лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го
представляват, съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице. Когато
участникът или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен
орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по чл.54 ал.1
т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят и за това физическо лице. Участниците представят
информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват
дейността си и списък на задължените лица по смисъла на чл.54 ал.2 от ЗОП.
Участник за когото е налице обстоятелство по чл.54 ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от
ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в
съответствие с чл.56 от ЗОП. В случай, че участник е предприел мерки за доказване
на надеждност по чл.56 ал.1 т.1-3 от ЗОП, тези мерки се описват в свободен текст от
участника и в офертата се прилагат документи в подкрепа на същите, описани в чл.58
от ЗОП. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите от участника мерки и
представените доказателства се посочват в протокола от работа на комисията.
XI.3. Отстраняване от участие
От участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка се
отстранява участник:
1/ за когото е налице обстоятелство от посочените в чл.54 ал.1 или чл.55 ал.1
т.1 от ЗОП. Липсата на посочените основания за отстраняване се декларира от
участника в Единен европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/, част
ІІІ, раздели А, Б и В, а в раздел Г - за „Специфични национални основания за
изключване”, участникът декларира относно:
- основанията за изключване по чл.54 ал.1 т.1 от ЗОП, свързани с присъди за
престъпления по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 и чл.254а-260 от Наказателния
кодекс или аналогични на тези в друга държава членка или трета страна;
- основанията за изключване по чл.54 ал.1 т.6 от ЗОП, свързани с влязло в
сила наказателно постановление или съдебно решение за нарушение на чл.61 ал.1,
чл.62 ал.1 или 3, чл.63 ал.1 или 2 и чл.228 ал.3 от Кодекса на труда или за нарушение
на чл.13 ал.1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или
аналогични задължения;
- основанията посочени в следващите точки 2, 3 и 4.;
В част III, раздел Г от еЕЕДОП, маркиран отговор „Не“ се отнася за всички
обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване. При маркиран отговор
„Да“ участникът трябва да посочи конкретното обстоятелство, както и евентуално
предприетите мерки за надеждност.

2/ за когото са налице обстоятелствата по чл.3 т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици, освен когато са налице условията по чл. 4 от закона.
Липсата на посочените основания за отстраняване се декларира от участника в
ЕЕДОП, част ІІІ, раздел Г;
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3/ за когото са налице обстоятелствата по чл.69 от Закона за противодействие
на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество. Липсата на
посочените основания за отстраняване се декларира от участника в ЕЕДОП, част
ІІІ, раздел Г;
4/ който е свързано лице с друг участник в процедурата. Липсата на това
обстоятелство се декларира от участника в ЕЕДОП, част III, раздел Г;
5/ който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго
условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията
6/ който е представил оферта, която не отговаря на: - предварително
обявените условия на поръчката; - правила и изисквания, свързани със социалното и
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в
приложение № 10 от ЗОП; - надхвърля определената прогнозна стойност;
7/ който не е представил в срок обосновката по чл.72 ал.1 или чиято оферта не
е приета, съгласно чл.72 ал. 3 - 5 от ЗОП.
XI.4. Критерии за подбор
XI.4.1. Изисквания за годност /правоспособност/ за упражняване на
професионална дейност:
Участникът трябва да притежава Разрешение за търговия на едро с
медицински изделия, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/,
съгласно Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ или друг документ, удостоверяващ
правото на участника да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен
орган на съответната държава, или документ, доказващ, че участникът е производител
на съответните предложени за доставка медицински изделия, установен на
територията на Република България.
Информацията за изпълнение на изискването се декларира от участника в
ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел А "Годност", точка „Вписване в
съответен професионален регистър”, като участникът посочва конкретни данни за
притежаваното разрешение или друг документ.
XI.4.2. Изисквания за технически и професионални способности:
XI.4.2.1 Участникът да прилага система за управление на качеството, по
стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват, съответен на предмета на поръчката
или еквивалентна система и мерки за осигуряване на качеството, в областта,
попадаща в обхвата на предмета на поръчката.
Сертификатът трябва да е издаден от независимо лице, акредитирано по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция „Българска служба
за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация
за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване, съгласно чл.5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за
оценяване на съответствието или да е еквивалентен сертификат, издаден от орган,
установен в друга държава членка.
Минимално изискване: Участникът да има въведена система за управление на
качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008/2015/ с обхват, съответен на предмета
на поръчката или еквивалентна система и мерки по осигуряване на качеството в
областта по предмета на поръчката.
Информацията за изпълнение на изискването се декларира от участника в
ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел Г: „Схеми за осигуряване на
качеството и стандарти за екологично управление”, точка 1, като се посочват
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конкретни данни за притежавания валиден сертификат за въведената такава система
от участника или информация за доказателствата за прилаганите еквивалентни мерки
за осигуряване на качеството.
XI.4.2.2. Медицинските изделия, предложени за доставка, да са
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи
съответствието им с посочените спецификации или стандарти.
Минимално изискване: Медицинските изделия, предложени за доставка, да са
сертифицирани от акредитирани лица за контрол на качеството, удостоверяващи
съответствието им с Директива 93/42/ЕИО на Съвета (или с Директива 98/79/ ЕИО на
Съвета - когато е приложимо).
Информацията за изпълнение на изискването се декларира от участника в
ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор“, раздел В:„Технически и професионални
способности”, точка „За поръчки за доставки: Сертификати от институции по
контрол на качеството”.
Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
ЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.
ХII. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от Възложителя условия. Офертите следва да отговарят на изискванията,
посочени в настоящата покана и да бъдат оформени по приложените образци.
Условията в образците от документацията за участие са задължителни за участниците
и не могат да бъдат променяни от тях. По офертата не се допускат никакви вписвания
между редовете, изтривания или корекции. Ако в техническата спецификация и
останалата част от документацията за поръчката е посочен конкретен модел,
източник, специфичен процес, търговска марка, патент, тип, конкретен произход или
производство, те винаги да се четат и разбират „или еквивалентно/и”.
Доказателствената тежест за доказване на еквивалентността на изделието е на
участника.
Всички документи и данни в офертата се подписват само от лицето/ата,
представляващо/и участника, съгласно устройствения му акт или от лице, изрично
упълномощено за това. При упълномощаване е необходимо да се представи
нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис.
Документите в офертата трябва да бъдат представени във вида, посочен от
Възложителя. Документите в офертата (предложения, декларации и др.), които се
изготвят от участника, се представят задължително в оригинал, а останалите
документи в офертата, чийто вид не е изрично указан от Възложителя или са
посочени като „заверено копие”, е достатъчно да бъдат представени като копия,
заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, собственоръчен подпис на
представляващото лице и свеж печат на участника.
ХIII. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта за участие трябва да съдържа:
1. Опис на документите в офертата, подписан от представляващия участника,
оригинал;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид
/еЕЕДОП/ - по образец, във формат непозволяващ редактиране на съдържанието му,
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цифрово подписан. Документът се представя на подходящ оптичен носител, а в
случай, че се използва електронно подписан ЕЕДОП с осигурен достъп по електронен
път до него, участникът представя декларация – в оригинал, с която се потвърждава
актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания еЕЕДОП и се
посочва точния интернет адрес, на който е осигурен достъп до документа, в
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя.
Когато лицата по чл. 54 ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по
отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се
подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият разполага с информация за
достоверността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени
лица. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в
обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП,
информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен
ЕЕДОП, подписан от съответното лице.
Обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и тези,
свързани с критериите за подбор се съдържат в ЕЕДОП подписан от лице, което може
самостоятелно да представлява съответния стопански субект.
Когато документи, свързани с участие в обществени поръчки, се подават от лице,
което представлява участника по пълномощие, в ЕЕДОП се посочва информация относно
обхвата на представителната му власт.
Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от
тези лица се представя отделен еЕЕДОП.
Представя се отделен еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е
юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат
ангажирани в изпълнението на поръчката. При необходимост от деклариране на
обстоятелства , относими към обединението , ЕЕДОП се подава и за обединението.
Указанията за изготвяне и представяне на еЕЕДОП са посочени по-горе в т.Х.

3. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54 ал.2 и 3 от ЗОП,
независимо от наименованието на органите, в които участват или от длъжностите,
които заемат /в свободен текст/, оригинал.
4. Документи за доказване на предприети мерки за надеждност /когато е
приложимо/;
5. ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /по образец/, оригинал, за съответната
обособена позиция от поръчката, по която участникът участва в процедурата;
6. Официални проспекти и/или инструкции за работа за отделните
медицински изделия, за които такива са изискани и посочени в Техническата
спецификация, с маркирани в тях технически параметри на изделието и доказващи
съответствието на предложеното изделие с изискванията на възложителя;
7. По обособени позиции №№ 14, 15, 16, 17 и 18 от поръчката: Декларация от
участника в свободен текст, че предложеното от него медицинско изделие по
обособената позиция е съвместимо за експлоатация с апарати за хемодиализа марка
„Frezenius 4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия,
оригинал;
8. МОСТРИ от оферираните медицински изделия, доказващи пълното
съответствие на предложеното от участника изделие с посочените за изделието
изисквания в Техническата спецификация. Мостри се представят само за артикулите
по обособените позиции от поръчката, по които такива са изискани и посочени в
Техническата спецификация. Върху всяка мостра се поставя надпис „Мостра”, името
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на участника и номера и точното наименование на обособената позиция, за която се
отнася всяка мостра. ;
9. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е
законният представител на участника. Пълномощното се представя в оригинал или
нотариално заверен препис и трябва да бъде с нотариална заверка на подписа на
упълномощителя. В еЕЕДОП се посочва информация относно обхвата на
представителната власт на пълномощника.;
10. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ /по образец/, оригинал, за съответната/ите
обособена/и позиция/и от поръчката, по която участникът участва в процедурата.
ХIV. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА :
За определяне на икономически най-изгодната оферта по всяка обособена
позиция от поръчката, офертите на участниците, отговарящи на изискванията на
Възложителя, ще бъдат оценявани по критерий за възлагане „най-ниска цена”.
Оценяването на офертите се извършва по отделно за всяка обособена позиция от
поръчката.
Предлаганата цена по всяка отделна обособена позиция от поръчката
представлява предложената от участника единична цена в лева с включен ДДС на
медицинското изделие /артикул/ за доставка по обособената позиция, с оглед
посочената за него единична мярка. Цената се посочва от участника в Ценовото
предложение за съответната обособена позиция.
Предложената от участника цена за медицинско изделие по обособена
позиция от поръчката не трябва да надвишава продажната цена на изделието,
обявена в Списъка на медицинските изделия, воден от ИАЛ, по чл.1 т.1 б.”г” от
Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по
чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те
се заплащат (приета с ПМС № 364 от 23.12.2011г., обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.).
Предлаганата цена се посочва с точност до два знака след десетичната
запетая. Когато в цената на артикул са посочени повече от два знака след десетичната
запетая, знаците следващи след втория се считат за неписани и не се вземат предвид.
Когато участникът предлага нулева цена за доставка на медицинско изделие
/безплатна доставка/, трябва да изпише в съответната графа като цена „0.00”.
Общи суми за няколко вида медицински изделия или ценово групиране по
какъвто и да било начин на артикули по отделни обособени позиции от поръчката,
няма да бъдат приемани и водят до отстраняване на офертата по тези обособени
позиции.
Постигнатата в хода на преговорите цена за артикул е окончателна,
фиксирана, крайна цена и не подлежи на промяна за целия срок на действие на
договора за обществена поръчка, като в нея се включват всички разходи на участника
за стойността на артикула, придобиването, опаковката, съхранението и доставката му
до мястото на изпълнение на поръчката, както и всякакви други разходи, вкл. данъци,
мита, такси, свързани с изпълнение на поръчката.
Участниците трябва да предвидят промените в инфлационния индекс,
минималната работна заплата и други обстоятелства, които биха повлияли на цената
за доставка през целия период на действие на договора, тъй като сключеният договор
за обществена поръчка не може да се изменя, освен в случаите, предвидени в ЗОП.
В случай, че през времето на действие на договора за обществена поръчка,
стойността на договорено за доставка медицинско изделие, обявена от изпълнителя в
Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда
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за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС № 364
от 23.12.2011г., обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.), воден от ИАЛ, стане по-ниска от
договорената, Възложителят заплаща медицинското изделие на обявената по-ниска
цена, считано от датата на отразяване на промяната в Списъка на медицинските
изделия.
Възложителят не е задължен при изпълнение на договора да поръча
количествата артикули, посочени като ориентировъчни и прогнозни в Техническата
спецификация.
ХV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Участникът представя офертата си в запечатана непрозрачна опаковка с
ненарушена цялост. Върху опаковката се изписва: „Оферта за участие в договаряне
без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на
медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”
АД”, номерът/ата на обособените позиции, за които участникът участва,
наименованието на участника и неговите - адрес за кореспонденция, телефон и по
възможност - факс и електронен адрес.
В опаковката се поставят всички изискани документи, съгласно настоящата
покана за участие в процедурата.
Офертата се представя от участника или от упълномощен негов
представител лично или чрез пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с
обратна разписка на адрес: гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, п.к.7200,
ул.”Коста Петров” № 2, „МБАЛ „Св.Иван Рилски”-Разград”АД, централен
корпус, етаж 1, фронт-офис.
Документите по точки 2, 3 и 4 от точка ХIII – Съдържание на офертата,
се представят в един екземпляр като заявление за участие, независимо по колко
обособени позиции от поръчката участникът участва.
Документите по точки 5, 6, 7, 8 и 9 от точка ХIII – Съдържание на
офертата, съставляващи техническото предложение в офертата, се представят
комплектовани за всяка обособена позиция поотделно и се поставят в общата
опаковка на офертата. Техническото предложение на участника по всяка една от
обособените позиции от поръчката трябва да съдържа поотделно документите „Техническо предложение” за съответната обособена позиция /по образец/, както и
документи от посочените в т.6 и т.7 и/или мостра – ако такива са изискани и документ
за упълномощаване - ако такъв е необходим. Броят на горепосочените, представени,
комплектовани поотделно документи трябва да бъде равен на броя на обособените
позиции, по които участникът участва в процедурата.
Документът – „Ценово предложение”, за съответната обособена позиция,
посочен в точка 10 от точка ХIII – Съдържание на офертата, се представя за
всяка обособена позиция поотделно, като се поставя в отделен запечатан
непрозрачен плик с надпис: „Предлагани ценови параметри” и номера на
обособената позиция, за която се отнася. Пликовете с ценовите предложения се
поставят в общата опаковка на офертата. Броят на представените пликове с Ценови
предложения,трябва да бъде равен на броя на обособените позиции, по които
участникът участва в процедурата.
КРАЙНИЯТ СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ за участие в
процедурата е до 16.30 часа на 16.07.2019г. В този срок, оферти могат да се подават
всеки работен ден от 08.00 часа до 16.30 часа. До изтичане на посочения краен срок,
офертата трябва да бъде получена от Възложителя, независимо от начина, по който се
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подава, като датата на изпращането й е без значение и участникът носи риска от
забава или изгубване на офертата при изпращането й.
При приемане на офертата, върху опаковката се отбелязва поредния номер,
датата и часа на получаване. Тези данни се записват във входящ регистър, за което на
приносителя се издава документ. Възложителят не приема за участие в процедурата и
връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на
крайния срок за получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. Такива оферти
след регистрация незабавно се връщат на участника, като това се отбелязва в
регистъра на възложителя. Не се приемат оферти по електронен път.
XVI. РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Офертите ще бъдат отворени на 17.07.2019г. от 10.00 часа в стая 3, на
втори етаж, на административната сграда в Централния корпус на
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2.
Възложителят назначава комисия, която да отвори, разгледа, оцени офертите
и проведе преговорите с поканените участници.
Комисията отваря постъпилите предложения на публично заседание, на което
могат да присъстват представители на участниците, техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
2. Комисията разглежда постъпилите предложения на участниците в закрито
заседание. Ако за някой от поканените участници се установи липса, непълнота или
несъответствие на информацията с изискванията към личното му състояние или
критериите за подбор, посочени в настоящата покана, ще бъде отстранен от участие в
процедурата по възлагане на обществената поръчка при спазване на разпоредбите на
чл. 54, ал. 7 – 10 от ППЗОП.
3. Комисията насрочва дата и час за провеждане на публично заседание, на
което чрез жребий се определя поредността на участниците за провеждане на
преговорите.
4. Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, по всяка
обособена позиция от поръчката, като се придържа точно към първоначално
определените условия, изисквания за изпълнение на поръчката и клаузите на проекто
договора. В хода на преговорите се обсъждат параметрите на ценовото предложение.
Преговорите се провеждат с представляващия участника, съгласно актуалната му
регистрация или с негов представител, изрично упълномощен да преговаря в
настоящата процедура с нотариално заверено пълномощно.
Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от
комисията и от участника.;
Комисията не оповестява постигнатите договорености с участник пред
останалите участници освен с негово изрично съгласие.
Комисията провежда преговорите с всеки от участниците по всяка обособена
позиция от поръчката по един и същ начин, включително като им се предоставя
еднаква информация и се задават едни и същи въпроси.
5. Ако предложението за цена на някой участник по обособена позиция от
поръчката е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на
предложенията за цена на останалите участници по същата обособена позиция,
комисията изисква от него подробна писмена обосновка за начина на образуване на
предложението му.
6. Въз основа на резултатите, получени при оценяването на офертите по всяка
обособена позиция, комисията класира участниците. На първо място по всяка
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обособена позиция от поръчката се класира участникът, в чиято оферта е предложена
най-ниска цена.
7. След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа
информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП.
8. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците
и участника, определен за изпълнител на всяка обособена позиция на поръчката,
както и участниците отстранени от участие в процедурата.
XVII. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Възложителят сключва писмен/и договор/и за обществена поръчка по
отделните обособени позиции на поръчката с участника, определен за изпълнител за
съответната обособена позиция в резултат на проведената процедура. Договорите се
сключват при условията на чл.112 от ЗОП, по приложения проект на договор.
Участникът, определен за изпълнител, преди сключване на договора е длъжен
да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за
отстраняване от процедурата и съответствието с поставените критерии за подбор, а
именно: а) документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение в посочения от
възложителя в настоящата документация размер и при обявените условия (оригинал);
б) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; в) за
обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП - удостоверение от общината по
седалището на участника; г) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 и чл.56 ал.1 т.4 от
ЗОП - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция ”Главна инспекция по
труда”; д) заверено копие от валидно разрешение за търговия на едро с медицински
изделия, издадено от ИАЛ, съгласно ЗМИ, или документ, удостоверяващ право да
търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на съответната
държава, или документ, доказващ, че е производител на съответните медицински
изделия, установен на територията на Република България; е) валиден сертификат по
БДС EN ISO 9001:2008/2015 с обхват, съответен на предмета на поръчката; ж)
заверено копие от Декларация за съответствие по чл.14 ал.2 от ЗМИ, съставена от
производителя или от неговия упълномощен представител или ЕС сертификат за
оценка на съответствието с Директива 93/42/ЕИО на Съвета (или с Директива
98/79/ЕИО на Съвета - когато е приложимо), издаден от нотифициран орган по
смисъла на ЗМИ, за всяко медицинско изделие, предложено за доставка.
Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, декларира
обстоятелствата изисквани, съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на
договора за обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен
договор за подизпълнение. Сключването на договор за подизпълнение не
освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за
обществена поръчка. След сключване на договора и най-късно преди започване на
изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт
и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят
уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на
изпълнението на поръчката. Замяна или включване на подизпълнител по време на
изпълнение на договора за обществена поръчка се допуска по изключение, когато
възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: за новия
подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата и новият
подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният

16

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще
изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
XVIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Определеният изпълнител предоставя гаранция за изпълнение на договора в
една от следните форми - парична сума, банкова гаранция или застраховка, която
обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Формата
на гаранцията се определя от участника. Всички разходи по откриване, поддържане и
обслужване на гаранциите и усвояване/изплащане на средства по тях са за сметка на
изпълнителя. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода,
през който те законно са престояли при него.
Гаранцията за изпълнение на договора по всяка отделна обособена позиция
на поръчката е в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора без ДДС за
съответната обособена позиция, изчислена, съгласно офертата на изпълнителя.
Гаранцията под формата на парична сума се внася по банковата сметка на
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД с IBAN: BG88 TTBB 9400 1519 0199 66, BIC:
TTBBBG22 в „Експресбанк” АД.
Банковата гаранция за изпълнение на договора трябва да е неотменима,
безусловна, издадена в полза на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД от банка,
притежаваща лиценз от БНБ за извършване на банкова дейност в страната, със срок
на валидност – два месеца след изтичане срока за изпълнение на договора, съдържаща
точното наименование и уникален номер на поръчката и задължение на банката гарант да извърши плащане при първо писмено искане от Възложителя в случай, че е
налице неизпълнение на задължение на Изпълнителя или друго основание за
задържане на гаранцията за изпълнение по договора. В случай, че банката, издала
гаранцията, е обявена в несъстоятелност, изпадне в неплатежоспособност/свръх
задлъжнялост, отнеме й се лиценза, или откаже да заплати предявената от
Възложителя сума в 3-дневен срок, Възложителят има право да поиска, а
Изпълнителят се задължава да предостави, в срок до 5 (пет) работни дни от
направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция.
Застраховката, обезпечаваща изпълнението на договора трябва да покрива
отговорността на изпълнителя за това, да бъде безусловна и неотменима, със срок на
валидност – два месеца след изтичане срока за изпълнение на договора, съдържаща
точното наименование и уникалния номер на поръчката и Възложителят да бъде
посочен като трето ползващо се лице (бенефициер). Застраховката следва да покрива
отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на договора и
не може да бъде използвана за обезпечение на неговата отговорността по друг
договор. Текстът на застраховката се съгласува предварително с Възложителя.
Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на
валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за
това, са за сметка на Изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение на договора се задържа и освобождава по реда, при
условията и в сроковете, определени в договора за обществена поръчка.
XIХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Обменът на информация по настоящата процедура в писмен вид се извършва
по следните начини: чрез пощенска или куриерска услуга, по факс, по електронен път
при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис
или чрез комбинация от тези средства по избор на Възложителя.
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Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се
връчват лично срещу подпис или се изпращат чрез пощенска или друга куриерска
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес, посочен от участника, по
факс или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния
документ и електронния подпис.
Когато решението не е получено от участника по някой от начините,
посочени по-горе, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача
и решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението.
Съобщението се публикува в деня, в който възложителя е узнал, че решението не е
получено от участника.
Всяко решение на възложителя в настоящата процедура подлежи на
обжалване относно неговата законосъобразност пред Комисия за защита на
конкуренцията. Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в сроковете по
чл.197 от ЗОП. Обжалването се извършва по реда на глава ХXVIІ от ЗОП.
Настоящата покана за участие в процедурата с приложенията към нея,
решения на възложителя, разяснения, съобщения, протоколи, доклади и друга
информация, свързана с настоящата поръчка, са достъпни и се публикуват в
установените срокове на интернет страницата на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”
АД на интернет адрес: www.mbal-razgrad.com, в раздел „Профил на купувача”,
подраздел „Обществени поръчки”, в електронната преписка на обществената поръчка.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществените поръчки (обн. ДВ бр.13 от 16.02.2016г.) и Правилника за прилагане на
Закона за обществените поръчки (обн. ДВ бр.28 от 08.04.2016г.).

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Техническа спецификация;
3. Образец на ЕЕДОП - в електронен вид;
4. Образци на Техническо предложение по обособените позиции от
поръчката – 18 броя;
5. Образец на Ценово предложение;
6. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка

ВЪЗЛОЖИТЕЛ :
Д-Р ГЕЧО ВЪЛКОВ ЖЕКОВ
Изпълнителен директор на
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД
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Договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка по реда
на ЗОП, с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД”
2019г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Мярка

Прогнозно
годишно
количество

брой

100

брой

500

брой

3200

брой

6400

брой

300

брой

500

брой

200

брой

600

комплект

30

комплект

60

комплект

20

комплект

20

комплект

20

АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати
Frezenius 4008 B
АПИРОГЕНЕН ФИЛТЪР на диализатния път за диализни апарати
Frezenius 4008 S и 4008 S Classix

брой

20

брой

70

ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за студена химическа
дезинфекция на основата на пероцетна киселина
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР на хлорна основа
ДЕЗИНФЕКЦИОНЕН РАЗТВОР за топлинна химическа
дезинфекция, съдържащ лимонена киселина

литър

500

литър
литър

5
30

Номер и наименование на обособената позиция от поръчката
Наименование и характеристика на изделията за доставка
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13

14
15

16
17
18

ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м,
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м,
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м,
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 2,2 кв.м,
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м,
с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м,
с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м,
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация
ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м,
с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация
КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена
феморалис, с дължина 20-22 см
КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена
субклавия и югуларис, с дължина 15-18см.
КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 280 мм от
върха до маншона
КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 230 мм от
върха до маншона
КАТЕТЪР за постоянен съдов достъп, двулуменен, 190 мм от
върха до маншона
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ИЗИСКВАНИЯ:
I. Общи изисквания към медицинските изделия
1. Всяко от медицинските изделия трябва да е разрешено за употреба на територията
на Република България, съответстващо на изискванията на Закона за медицинските изделия
/ЗМИ/ и останалото действащо в страната законодателство и включено в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда за съставяне на
списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за
определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС № 364 от 23.12.2011г., обн. ДВ
бр.104 от 27.12.2011г.) /наричана Наредбата по чл.30а от ЗМИ/, поддържан от Изпълнителна
агенция по лекарствата /ИАЛ/.
2. Да се представят в офертата по 2 /два/ броя МОСТРИ от всяко предложено от
участника медицинско изделие по следните обособени позиции: № 1 – „ДИАЛИЗАТОР
low flux за възрастни с ефективна площ 1,3 кв.м,
с мембрана от полисулфон,
вътрешнопарова стерилизация”; № 2 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна
площ 1,6 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; № 3 –
„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; № 4 – „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с
ефективна площ 2,2 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; № 5 –
„ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна площ 1,4 кв.м, с мембрана от хеликсон,
вътрешнопарова стерилизация”; № 6 - „ДИАЛИЗАТОР low flux за възрастни с ефективна
площ 1,8 кв.м, с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова стерилизация”; № 7 –
„ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с ефективна площ 1,6 кв.м, с мембрана от
полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; № 8 – „ДИАЛИЗАТОР high flux за възрастни с
ефективна площ 1,8 кв.м, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова стерилизация”; № 9 –
„КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена феморалис, с дължина 20-22 см”;
№ 10 – „КАТЕТЪР за временен съдов достъп, двулуменен, за вена субклавия и югуларис, с
дължина 15-18см”.
ІІ. Изисквания към отделните медицински изделия:
1. ДИАЛИЗАТОРИ low flux, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация, по обособени позиции № 1, № 2, № 3 и № 4: а/ Да се предлагат с
необходимите активни повърхности, посочени в спецификацията; б/ Мембраната да е
изработена от полисулфон; в/ Корпусът да е изработен от поликарбонат или друг
еквивалентен, качествен и устойчив на външни влияния материал;
г/ Метод на
стерилизация: вътрешнопарова (Inline Steam); д/ Да имат дизайн и структура, позволяваща
оптимално запълване с диализен разтвор без наличие на неизползваеми пространства; е/ Да
осигуряват отлично отстраняване на ниско молекулярни субстанции; ж/ Да имат висока
антитромбогенност, позволяваща използването на малки дози хепарин; з/ Да са включени в
списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,
поддържан от ИАЛ.
Участникът трябва да представи в офертата си официален проспект за изделието на
български език или придружен с превод на български език и инструкция за работа на
български език, по всяка от тези обособени позиции, по която участва в процедурата.
Участникът трябва да се представи в офертата си по два броя мостри от всяко
предложено медицинско изделие по всяка от тези обособени позиции, по която участва в
процедурата.
2. ДИАЛИЗАТОРИ low flux с мембрана от хеликсон, вътрешнопарова
стерилизация, по обособени позиции № 5 и № 6 : а/ Да се предлагат с необходимите
активни повърхности, посочени в спецификацията; б/ Мембраната да е изработена от
хеликсон; в/ Корпусът да е изработен от поликарбонат или друг еквивалентен, качествен и
устойчив на външни влияния материал; г/ Метод на стерилизация: вътрешнопарова (Inline
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Steam); д/ Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен
разтвор без наличие на неизползваеми пространства; е/ Да осигуряват отлично отстраняване
на ниско и високо молекулярни субстанции; ж/ Да имат висока антитромбогенност,
позволяваща използването на малки дози хепарин; з/ Kлиренс при кръвен дебит от 300
ml/min; и/ Да са включени в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата
по чл.30а от ЗМИ, поддържан от ИАЛ.
Участникът трябва да представи в офертата си официален проспект за изделието на
български език или придружен с превод на български език и инструкция за работа на
български език, по всяка от тези обособени позиции, по която участва в процедурата
Участникът трябва да се представи в офертата си по два броя мостри от всяко
предложено медицинско изделие по всяка от тези обособени позиции, по която участва в
процедурата.
3. ДИАЛИЗАТОРИ high flux, с мембрана от полисулфон, вътрешнопарова
стерилизация, по обособени позиции № 7 и № 8 : а/ Да се предлагат с необходимите
активни повърхности, посочени в спецификацията; б/ Мембраната да е изработена от
полисулфон; в/ Корпусът да е изработен от поликарбонат или друг еквивалентен, качествен
и устойчив на външни влияния материал; г/ Метод на стерилизация: вътрешнопарова (Inline
Steam); д/ Да имат дизайн и структура, позволяваща оптимално запълване с диализен
разтвор без наличие на неизползваеми пространства; е/ Да осигуряват отлично отстраняване
на високо молекулярни субстанции; ж/ Да имат висока антитромбогенност, позволяваща
използването на малки дози хепарин; з/ Kлиренс при кръвен дебит от 300 ml/min; и/ Да са
включени в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от
ЗМИ, поддържан от ИАЛ.
Участникът трябва да представи в офертата си официален проспект за изделието на
български език или придружен с превод на български език и инструкция за работа на
български език, по всяка от тези обособени позиции, по която участва в процедурата.
Участникът трябва да се представи в офертата си по два броя мостри от всяко
предложено медицинско изделие по всяка от тези обособени позиции, по която участва в
процедурата.
4. КАТЕТРИ ЗА ВРЕМЕНЕН СЪДОВ ДОСТЪП, по обособени позиции № 9 и №
10 : а/ Да не се пречупват; б/ Да бъдат термочувствителни, от материал с висока
биосъвместимост и при телесна температура да са меки и огъваеми; в/ Да позволяват
получаването на кръвен дебит минимум 200 ml/min; г/ Да травмират минимално централния
венозен съд, в който са поставени; д/ Да са окомплектовани с необходимите за поставянето
им стандартни пособия; е/ Да са рентген позитивни; ж/ Катетрите за вена феморалис да са с
дължина 20 – 22 cm; ж/ Катетрите за вена югуларис и субклавия да са с дължина 15 – 18 cm;
з/ Да са включени в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по
чл.30а от ЗМИ, поддържан от ИАЛ.
Участникът трябва да се представи в офертата си по два броя мостри от всяко
предложено медицинско изделие по всяка от тези обособени позиции, по която участва в
процедурата.
5. КАТЕТРИ ЗА ПОСТОЯНЕН СЪДОВ ДОСТЪП, по обособени позиции № 11,
№ 12 и № 13 : а/ Да не се пречупват; б/ Да бъдат термочувствителни, от материал с висока
биосъвместимост и при телесна температура да са меки и огъваеми; в/ Да позволяват
получаването на кръвен дебит минимум 200 ml/min; г/ Да травмират минимално централния
венозен съд, в който са поставени; д/ Да са окомплектовани с необходимите за поставянето
им стандартни пособия; е/ Да са рентген позитивни; ж/ Да са включени в списъка на
медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ, поддържан от ИАЛ.
Участникът трябва да представи в офертата си официален проспект за изделието по
обособената позиция на български език или придружен с превод на български език.;
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6. АПИРОГЕННИ ФИЛТРИ, по обособени позиции № 14 и № 15 : а/ По
обособена позиция № 14 да са съвместими с апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008
B”, произведени от Frezenius - Германия; б/ По обособена позиция № 15 да са съвместими с
апарати за хемодиализа марка „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия - тип
„адвенсд”; в/ Да осигуряват свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени диализен
разтвор. Да осигуряват високопречистен диализен разтвор, в съответствие с изискванията на
Медицински стандарт „Диализно лечение” по отношение наличието на бактерии и
ендотоксини; г/ Да могат да се обработват с дезинфекционни разтвори на основата на
пероцетна киселина, на хлорна основа и съдържащи лимонена киселина; д/ Да са включени
в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата по чл.30а от ЗМИ,
поддържан от ИАЛ..
Участникът трябва да представи в офертата си официален проспект за изделието на
български език или придружен с превод на български език и инструкция за работа на
български език, по всяка от тези обособени позиции, по която участва в процедурата.
7. ДЕЗИНФЕКЦИОННИ РАЗТВОРИ, по обособени позиции № 16, № 17 и № 18 :
а/ Да са предназначени за дезинфекция на апарати за хемодиализа марка „Frezenius
4008 B” и „Frezenius 4008 S”, произведени от Frezenius - Германия; б/ Да осигуряват
необходимата стерилност като имат бактерицидно, фунгицидно, спорицидно, вирусоцидно,
декалцифициращо и почистващо действия; в/ Да не увреждат хидравликата на диализните
апарати; г/ Да са включени в списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата
по чл.30а от ЗМИ, поддържан от ИАЛ.
Участникът трябва да представи в офертата си официален проспект за изделието по
обособената позиция на български език или придружен с превод на български език.

Оферираното медицинско изделие по всяка обособена позиция трябва да съответства
на всички, горепосочени и съответни за изделието изисквания.
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Образец
ДО
ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА
„МБАЛ„СВ.ИВАН РИЛСКИ”-РАЗГРАД”АД
град РАЗГРАД

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
От ..........................................................................................................................................................
/наименование на участника и правноорганизационна форма/

с ЕИК ...................................................................................................................................................,
/или се посочва друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен/

представляван от .................................................................................................................................
/трите имена/

в качеството му на ……………………………………………………………………..……….…...,
/качество или длъжност на представляващия/

УВАЖАЕМИ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
След запознаване с документацията за участие в договаряне без предварително
обявление за възлагане на обществена поръчка, по реда на ЗОП, с предмет: „Доставка на
медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”Разград”АД”, като приемаме изцяло поставените изисквания, с оглед посочената от
възложителя единична мярка за медицинското изделие и в съответствие с
представеното от нас Техническо предложение :
ПО ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ
№ ………. - ……………………………………………..……………………………………
/номер и наименование на обособената позиция от поръчката/

ПРЕДЛАГАМЕ ЕДИНИЧНА ЦЕНА НА МЕДИЦИНСКОТО ИЗДЕЛИЕ ЗА
ДОСТАВКА В РАЗМЕР НА : …………………………… лева с ДДС
/словом: ………………………………………………………………………….…… лева с ДДС/
/цената се посочва цифром и словом/

Предложената от нас цена е в съответствие с характеристиките на изделието за
доставка, описанието и изискванията на Възложителя, посочени в Документацията за
поръчката.
Декларирам, че горепосочената, предложена единична цена за медицинското
изделие не надвишава продажната цена на изделието, заявена от участника и обявена в
Списъка на медицинските изделия, воден от Изпълнителна агенция по лекарствата, по чл.1
т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия
по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се
заплащат (обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.).
В предложената от нас единична цена на медицинското изделие се включват всички
наши разходи за стойността на продукта, придобиването, опаковката, съхранението и
доставката му до мястото на изпълнение на поръчката, както и всякакви други разходи, вкл.
данъци, мита, такси, свързани с изпълнение на поръчката.

дата . . . . . . . . . .2019г.

подпис и печат : ..............................................
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ПРОЕКТ

ДОГОВОР
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА
ХЕМОДИАЛИЗНО ЛЕЧЕНИЕ В„МБАЛ”СВ.ИВАН РИЛСКИ”-РАЗГРАД” АД
№ 00757-2019-…... - …..

Днес, ..............2019г., в гр.Разград, между:
„МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВ.ИВАН
РИЛСКИ” - РАЗГРАД” АД, вписано в Агенция по вписванията Търговски регистър с ЕИК
116503980, със седалище и адрес на управление в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2,
представлявано от ……………..……………, от една страна, наричана за краткост
ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„...............................”, вписано в ......................, БУЛСТАТ/ЕИК ....................................,
със седалище и адрес на управление - .........................................., представлявано от
..................................................., от друга страна, наричана за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,
на основание чл.112 от Закона за обществените поръчки („ЗОП“) и Решение №
………………….. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за определяне ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван
Рилски”-Разград”АД”, след проведена процедура – договаряне без предварително обявление,
по реда на ЗОП, с уникален № 00757-2019-……… в Регистъра на обществените поръчки,
се сключи този договор („Договора/Договорът“) за възлагане на обществена поръчка
с предмет: „Доставка на медицински изделия за хемодиализно лечение в
„МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД”,
при следните условия:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва
периодични доставки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ...................., наричани за краткост „стоки”,
съгласно Техническа спецификация, Техническо предложение ………… на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
............, неразделна част от настоящия договор, в които са посочени видовете стоки за
доставка и единичните им цени.
1.2. Доставките на стоки по настоящия договор са в зависимост от конкретните
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за доставка, без
ограничения в количеството на стоките за доставка.
II. УСЛОВИЯ, МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ. ОТЧИТАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ
2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ поръчва вида и количеството на стоките чрез писмена заявка,
изпратена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по един от следните начини: на ръка, на адрес ….…..….., по
факс – на номер: ........................ или по e-mail – на адрес: ....................... Начинът на
изпращане на всяка заявка, измежду посочените, се избира от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без да е
длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.2.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по заявката в срок до 3 /три/
календарни дни от получаване на заявката.
2.2.2. В отделни случаи, въз основа на изрично искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, посочено
в заявката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките по заявката в срок до 24
/двадесет и четири/ часа от получаване на заявката.
2.3. Стоките предвидени за доставка по настоящия договор се доставят от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в гр.Разград, ул.”Коста Петров” № 2, до склада на
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територията на „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград” АД.
2.4. Предаването и получаването на всяка доставка се удостоверява с приемо–
предавателен протокол, подписан от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
2.5. В приемо-предавателния протокол по предходната точка се посочват датата на
съставяне на протокола, датата на предаване и получаване на стоките, видовете доставени
стоки, техните количества, единичните им цени с ДДС, общата стойност на доставените
стоки с ДДС и представените за стоките документи, съгласно т.4.1. б.”ж” от настоящия
договор. В приемо-предавателния протокол могат да бъдат посочени рекламации от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за явни недостатъци и други неточности или отклонения при доставката.
Приемо-предавателният протокол се съставя и подписва в два еднообразни екземпляра - по
един за всяка от страните.
2.6. За дата на доставяне се счита датата на съставяне на двустранно подписания
приемо-предавателен протокол по предходната точка, с който стоките са получени и приети
от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ІІI. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
3.1. Единичните цени на стоките, предвидени за доставка по настоящия договор, са
посочени в …………….. и в ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, които са неразделна част от договора.
3.2.1. Договорените единични цени на стоките за доставка, посочени в …………. по
предходната точка са фиксирани, крайни единични цени за целия срок на договора, като
същите не подлежат на промяна, освен при намаляването им в интерес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
или в случаите, предвидени в Закона за обществените поръчки.
3.2.2. В случай, че през времето на действие на договора за обществена поръчка,
стойността на договорено за доставка медицинско изделие, обявена от изпълнителя в
Списъка на медицинските изделия по чл.1 т.1 б.”г” от Наредбата за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30а от Закона за медицинските изделия
и за определяне на стойността, до която те се заплащат (приета с ПМС № 364 от 23.12.2011г.,
обн. ДВ бр.104 от 27.12.2011г.), воден от ИАЛ, стане по-ниска от договорената,
Възложителят заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ медицинското изделие на обявената по-ниска
цена, считано от датата на отразяване на промяната в Списъка на медицинските изделия.
3.3. Единичните цени на стоките, посочени в ……………….. включват всички разходи
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставката, в т.ч. за стойността на стоката, придобиването,
опаковката, съхранението и доставката й до мястото на изпълнение на поръчката по т.2.3,
както и всякакви други разходи, вкл. данъци, мита, такси и застраховки, свързани с
изпълнение на настоящия договор.
3.4. Плащанията за заявените и доставени стоки се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в български лева, по банков път, по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с
IBAN: ..............................., BIC: ........................ в банка ..............................
3.5. Плащанията за заявените и доставени стоки се извършват в срока на отложено
плащане – 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на представяне на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на издадената фактура от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по т.3.6. от настоящия договор.
3.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава фактура за доставените и приети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
количества стоки, съгласно и въз основа на двустранно подписания приемо-предавателен
протокол по т.2.4. от настоящия договор и след представяне на всички необходими
документи за стоките по т.4.1. б.”ж”, като фактурата съдържа наименование на стоките,
единичната им цена без ДДС, единичната им цена с ДДС и тяхната обща стойност.
3.7. При фактуриране от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, цената на медицинското изделие не трябва
да надвишава обявената цена на изделието в Списъка на медицинските изделия по чл.30а от
Закона за медицинските изделия, воден от ИАЛ. При надвишение, стойността се намалява и
заплаща до стойността посочена в Списъка на медицинските изделия.
3.8. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е …………………..
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
4.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на свой риск, срещу договорените единични цени,
заявените видове и количества стоки, съгласно т.2.1 от настоящия договор;
б/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само качествени стоки, нови и неупотребявани,
годни за употреба по предназначението им, отговарящи на действащите спецификации и на
стандартите на производителя им, пуснати на пазара и/или в действие по надлежния ред и
разрешени за разпространение и употреба към датата на доставянето им;
в/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само стоки съдържащи всички необходими
обозначения, маркировки и други данни, в съответствие с действащото в страната
законодателство;
г/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ само стоки с остатъчен срок на годност към датата
на доставяне не по-малък от 60% /шестдесет процента/ от обявения от производителя им
върху опаковката на стоката;
д/ да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заявените стоки в тяхната оригинална фабрична
опаковка, с ненарушена цялост, гарантираща запазване качествата на стоките в срока им на
годност;
е/ да доставя заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ видове и количества стоки в сроковете по
т.2.2.1 и т.2.2.2 от настоящия договор;
ж/ при всяка първа доставка на стоки от отделна партида да предава на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ придружаващите документи за стоките - сертификат за качество,
информационен лист по безопасност на български език и когато е предвидено в закона инструкция за употреба на български език, както и други документи, необходими, съгласно
действащото в страната законодателство;
з/ да осигури за своя сметка транспортиране на стоките до мястото на доставка,
посочено в т.2.3;
и/ при изпълнение на настоящия договор да спазва и осигури спазването на
действащите в страната норми и стандарти, както и санитарно-хигиенните изисквания,
изискванията по безопасност на труда, опазване на околната среда, пожарна безопасност и
безопасност на движението и да поема за своя сметка отговорността и всички разходи за
санкции, наложени от съответните контролни органи, свързани с изпълнението на неговите
задължения по настоящия договор, вкл. свързани с действията или бездействията на негови
работници и служители;
к/ да спазва указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изпълнението на настоящия
договор;
л/ да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимата му информация и документи,
свързани с изпълнението на настоящия договор, в т.ч. относно доставените стоки, техният
произход, качество, съответствие и вложените в тях съставки, относно обектите за
складиране и транспортиране на стоки и т.н.;
м/ да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за:
- имената на представителите си, имащи право да предават стоките и да подписват
приемо-предавателните протоколи по т. 2.4;
- имената на представителите си, имащи право да получават писмените заявки за
доставка на стоки, при изпращане на заявките „на ръка”, съгласно т.2.1.;
н/ своевременно да представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинална фактура за стойността
на доставените стоки, съгласно т.3.6 от настоящия договор.;
о/ да сключи договор за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в
срок от пет дни от сключване на настоящия Договор. В срок до 3 дни от сключването на
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в
офертата подизпълнител ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпраща копие на договора или на
допълнителното споразумение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно с доказателства, че са изпълнени
условията по чл.66 ал.2 и 11 ЗОП.
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
а/ да получи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
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доставките;
б/ да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приемане на доставените стоки, когато същите
отговарят на поставените изисквания за тях, направената заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и са
придружени от необходимите документи;
в/ при пълно, точно и навременно изпълнение на задълженията си да получи от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ плащането за извършената доставка.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
5.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
а/ да приеме, доставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок и на определеното място за
доставка, стоки, съответстващи по вид, количество и качество на заявените и придружени
със съответните документи;
б/ да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора;
в/ да заплаща в договорените срокове цената на доставените стоки;
г/ да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за служителите си, имащи право да получават
доставките на стоки и да подписват приемо-предавателните протоколи по т.2.4.
5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
а/ да получи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок заявените стоки, съгласно условията на
настоящия договор;
б/ когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката по т.1.1, т.4.1.
букви „б”, „в”, ”г”, „д” и „ж” и заявката по т.2.1. от настоящия договор, да откаже приемане
на доставените стоки и заплащане на цената за тях;
в/ да се удовлетвори от гаранцията за изпълнение в случай на неизпълнение на
задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор.
VI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ
6.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ относно:
а/ количество на доставените стоки /явни недостатъци/;
б/ некомплектност на доставените стоки или на техническата документация за стоките
/явни недостатъци/;
в/ качество /скрити недостатъци/:
- при доставяне на стоки не от договорения и заявен вид;
- при констатиране на недостатъци при употребата на стоките;
6.2.1. Рекламации за явни недостатъци на доставените стоки се правят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 3 /три/ месеца от деня на доставката или се посочват в приемопредавателния протокол по т.2.4. от настоящия договорх.
6.2.2. Рекламации за скрити недостатъци на доставените стоки се правят от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през целия срок на годност на доставените стоки.
6.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените
недостатъци в сроковете по предходната точка. Всички разходи за отстраняване на
недостатъците или замяната на стоки с недостатъци са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.4. В срок до 3 /три/ дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ писмено
отговаря на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ приема ли конкретната рекламация или я отхвърля. Ако в
посоченият срок ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори, се счита, че приема рекламацията.
6.5. При рекламация за явни недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в
тридневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на мястото
на доставяне количеството липсващи в доставката или некомплектни стоки, респ. документи.
6.6. При рекламация за скрити недостатъци, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в
тридневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да замени доставените
стоки с недостатъци като достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на мястото на доставяне от
договорените и заявени стоки без недостатъци или да върне на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ платената
цена за стоките с недостатъци, ведно с дължимата лихва. Изборът измежду посочените две
възможности по предходното изречение принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като същият е
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длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за това.
6.7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да съхранява стоките, за които са подадени
рекламации, до уреждане на рекламациите.
6.8. При доставка на стоки, чийто остатъчен срок на годност е по-малък от
предвидения по т.4.1 б.”г” от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може по своя преценка
да приеме стоките и да не предявява рекламация за тях. За приемането на стоките,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ изрично писмено уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
VІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. НЕУСТОЙКИ
7.1. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки по отделна заявка, същият
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 20 /двадесет/ лева за всеки ден забава за
доставяне на пълното заявено количество от всеки отделен вид стока.
7.2. Когато при наличие на рекламация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не
изпълни изцяло, в срок задълженията си по т.6.5. или т.6.6. от настоящия договор, същият
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30 /тридесет/ лева на ден за всеки ден
забава по всяка рекламация за отделен вид стока.
7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава по т.7.1, считано от деня, следващ изтичането
на срока за съответната доставка по т.2.2.1. или по т.2.2.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпада в забава
по т.7.2, считано от деня, следващ изтичането на срока за доставка, съответно по т.6.5. или по
т.6.6. Изрична писмена покана за изпълнение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се изпраща на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
7.4. В случаите по т.6.5. и т.6.6., когато след направена рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки, неотговарящи като вид или качество на направената за
тях заявка, изискванията по настоящия договор и посоченото в рекламацията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 30%
/тридесет процента/ от стойността на стоките по заявката, за които е направена
рекламацията.
7.5. В случаите по т.6.8 от настоящия договор, при приемане на стоките от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същият начислява неустойка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в следните размери:
а/ 10% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност между 59,99%
и 40% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката;
б/ 30% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност между 39,99%
и 30% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката;
в/ 60% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност между 29,99%
и 20% от обявения от производителя им върху опаковката на стоката;
г/ 90% от стойността на доставените стоки с остатъчен срок на годност под 20% от
обявения от производителя им върху опаковката на стоката.
7.6. За неизпълнение на задължение по настоящия договор, извън горепосочените,
неизправната страна дължи неустойка на изправната в размер на 0,2% на ден върху
стойността на неизпълнението, но не повече от 10% от стойността на неизпълнението.
7.7. При прекратяване на настоящия договор по т.10.1. б.”е”, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3000 /три хиляди/ лева.
7.8. При частично прекратяване на настоящия договор по т.10.7.2., ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи неустойка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1000 /хиляда/ лева.
7.9. Дължимата сума за неустойка се удържа от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по негов избор от
което и да било предстоящо плащане за извършена доставка на стоки от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
или от представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение.
7.10. Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако
тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.
VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение на договора към датата на
сключването му във вид на парична сума внесена по банковата сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на
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отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. С представената гаранция ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира
изпълнението на всички свои задължения по договора, включително обезпечава
отговорността си при пълно или частично неизпълнение, забава или некачествено, лошо
изпълнение.
8.2. Гаранцията за изпълнение на настоящия договор е в размер на .............. лева и
представлява 2% от прогнозната стойност на договора без ДДС, изчислена от сбора на
стойностите на всички стоки за доставка по т.1.1., представляващи отделни обособени
позиции от обществената поръчка. Гаранцията е валидна до 2 /два/ месеца след изтичане
срока на договора.
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 5
/пет/ работни дни, считано от деня на поискването от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при условие, че
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил всички свои задължения по договора и сумите по гаранцията
не са задържани, или не са настъпили условия за задържането им.
8.4. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставената гаранция,
независимо от формата, под която е предоставена.
8.5.1. Гаранциите не се освобождават от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса на
изпълнение на настоящия договор е възникнал спор между страните относно неизпълнение
на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При
решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ той може да пристъпи към задържане на
гаранциите.
8.5.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи изцяло или частично гаранцията за
изпълнение при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по
вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. В тези случаи, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за
неизпълнението.
8.5.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение
суми равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор,
поради неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.5.4. В случай на задържане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на суми от гаранцията,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок до седем дни да допълни гаранцията до размера ,
посочен в т.8.2., като внесе усвоената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума по сметка на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да
дозастрахова отговорността си до размера по т.8.2.
ІХ. СРОК НА ДОГОВОРА
9.1. Настоящият договор се сключва за срок до ...................... г.
9.2. Настоящият договор влиза в сила …………..……
Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
10.1. Настоящият договор се прекратява:
а/ с изтичане на срока по т.9.1 и изпълнение на задълженията на двете страни;
б/ по взаимно съгласие на страните, изразено писмено;
в/ при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение на договора;
г/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 1-месечно писмено предизвестие, ако в резултат
на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да изпълни
своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина;
д/ едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случаите по чл.118 ал.1 от ЗОП, без да дължи
обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени от прекратяването на Договора вреди, освен
ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП;
е/ едностранно от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 3-месечно писмено предизвестие, ако в резултат
на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, не е в състояние да изпълни
своите задължения или ако се отказва от договора по друга причина.
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10.2. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за доставка на стоки или за отстраняване на
недостатъци по раздел VІ, продължила повече от 10 /десет/ дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има
право едностранно да прекрати договора със 7-дневно писмено предизвестие и задържа
цялата сума по представената гаранция.
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие
настоящия договор при системно неточно изпълнение на задължения по договора от страна
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и предявени повече от две рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ към
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
10.4. В случай, че по отношение на отделен вид стока, предмет на доставка по този
договор, възникнат обстоятелства в резултат, на които настъпи несъответствие с
изискванията, посочени в Техническата спецификация, неразделна част от договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие договора за
доставка за този отделен вид стока и не дължи неустойка.
10.5. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпи обстоятелство по чл.54
ал.1 и чл.55 ал.1 т.1 от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
прекрати едностранно настоящия договор, с уведомление, без писмено предизвестие и без да
дължи неустойка.
10.6. При забава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за извършване на дължимо плащане по
договора, продължила повече от 1 /един/ месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да
прекрати договора с 1-месечно писмено предизвестие.
10.7.1. Ако предметът на настоящия договор включва доставки на няколко вида стоки,
на основанията, посочени в т.10.1.б.”в”, т.10.1.б.”г”, т.10.3. и т.10.4. и при същите условия и
ред, договорът може да бъде прекратен частично само за доставка на отделен вид стока.
когато същата самостоятелно е предмет на обособена позиция от обществената поръчка в
резултат, на която е сключен договора.
10.7.2. Ако предметът на настоящия договор включва доставки на няколко вида стоки,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати договора частично, само за доставка на отделен вид
стока, когато същата самостоятелно е предмет на обособена позиция от обществената
поръчка. В този случай, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предизвестява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ три
месеца предварително.
10.8. Прекратяването на договора става след уреждане на финансовите
взаимоотношения между страните за извършените от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приети от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по изпълнение на Договора.
ХI. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ
(Изискванията и условията, предвидени в този раздел се прилагат в случаите, когато Изпълнителят е предвидил
използването на подизпълнители)

11.1. За извършване на дейностите по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има
право да ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е
избран за изпълнител.
11.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора
не може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да извършва замяна на посочените подизпълнители за
изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП
случаи и при предвидените в ЗОП условия.
11.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на
настоящия договор е на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
11.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП
ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено
в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за
едностранно прекратяване на договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и за усвояване на
пълния размер на гаранцията за изпълнение.
11.6. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че:
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а/ приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
б/ действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на настоящия договор;
в/ при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще
може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на
подизпълнителите.
11.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ или на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя.
11.8.1. Разплащанията по предходната точка се осъществяват въз основа на искане,
отправено от подизпълнителя до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е длъжен да
го предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 15-дневен срок от получаването му.
11.8.2. Към искането по предходната точка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя становище,
от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
11.9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже плащане по т.11.8.1, когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
ХІІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля на трета страна правата и
задълженията си, произтичащи от този договор, без изричното писмено съгласие на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен в случаите предвидени в ЗОП.
12.2. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор, са
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
12.3. За дата на съобщението се смята:
- при предаване на съобщението на ръка – датата на получаването, написана от
получателя;
- при изпращане по поща или куриерска служба – датата на пощенското клеймо на
обратната разписка /датата на разписката за връчване от куриера;
- при изпращане по факс - датата на изпращането, посочена в отпечатаното
автоматично уведомление за успешно изпращане;
- при изпращане по e-mail – датата на изпращане, отразена в електронната система,
която се удостоверява с разпечатка от електронния запис за това .
12.4.1. Валидните координати за приемане на съобщения от страните, свързани с
настоящия договор, са:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
адрес ....................................
...........................................
факс ....................................
...........................................
e-mail ...................................
............................................
12.4.2. Валидните координати за подаване на заявки за доставка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
са посочените в т.2.1 от настоящия договор.
12.5. При промяна на координати за кореспонденция или на представляващите лица
по т.4.1. б.”м”, съответната страна е длъжна незабавно писмено да уведоми другата.
12.6. Изпратените съобщения, в т.ч. и заявки за доставка, на горепосочените адреси
и/или номера, или предадени „на ръка” на известните до момента представляващи лица,
както и подписаните протоколи за доставка, се считат, за валидно получени, съответно
валидно подписани, при липса на уведомяване за промяната им.
12.7. По смисъла на настоящия договор, „отделен вид стока” е всеки отделен артикул,
посочен със самостоятелен пореден номер в Техническата спецификация, приложена към
настоящия договор, без оглед обединяването на артикулите в групи с общо наименование
или с оглед предназначението им.
12.8. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от страните при
условията на чл.116 от ЗОП.
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12.9. Всички спорни въпроси, възникнали в хода на изпълнението на настоящия
договор ще се решават от страните по взаимно съгласие, а ако това се окаже невъзможно –
по съдебен ред.
12.10. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат относимите
разпоредби на действащото в Република България законодателство.
Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Неразделна част от настоящия договор са:
1. ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, съдържащо опис на стоките за доставка, тяхната единична
цена, …………….;
2. Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
3. Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4………………………………………….

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ИЗПЪЛНИТЕЛ: . . . . . . . . . . . . . . .

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