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РАЗДЕЛ I
ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА, ИЗИСКВАНИЯ 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Обект на поръчката: обект на поръчката е доставка на медицински изделия 
за нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца. 
Необходимите за лечебното заведение медицински изделия са подробно описани и 
специфицирани в т.2 от настоящият раздел на документацията. Посочените 
количества са ориентировъчни и Възложителят не се задължава или ограничава в 
рамките на посоченото количество. Поръчката е разделена на 3 /три/ обособени 
позиции. Всеки участник може да подава оферта за една, за повече или за всички 
обособени позиции. Не се допускат варианти в офертата.

При изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след подадена писмена 
заявка ще бъдат в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а за спешни 
заявки -  в рамките на следващия работен ден. Срокът за рекламация на доставени 
некачествени стоки е 14 дни от датата на доставката -  за явни недостатъци, а при 
скрити недостатъци от датата на установяването им. Отстраняването на 
недостатъците от страна на продавача е в срок до 3 календарни дни от приемане на 
рекламацията.

Доставяните стоки трябва да бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 
70% от срока на годност указан върху опаковката. Всички медицински изделия 
трябва да бъдат с нанесена „СЕ” маркировка, съгласно изискванията на Закона за 
медицинските изделия.

Заплащането на доставените стоки от участника -  определен за изпълнител на 
поръчката, се извършва по банков път, отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ 
календарни дни след извършване на доставката и представяне на приемателно- 
предавателен протокол и фактура.

2. Обем на поръчката: Посочените в таблицата количества са ориентировъчни 
и възложителят не се задължава да ги купува в пълен обем.

№ Номенклатура Технически и работни 
характеристики

Мерна
единица

Прогнозно 
количество 
за 12 месеца

1
Марлени компреси 
17нишки. 16дипли, 
размери 10см./10см.

Марлени компреси - 10см/10см, 16 
дипли. 17 нишки, с рязани краища 
подвити навътре, надлъжни нишки 
70/1 Осм, напречни нишки 100/Юсм, 
минимум 23гр./кв.м., нестерилни, 
отговарящи на EN 14079 /или 
еквивалентно/, нестерилни, 100 бр./оп.

Опаковка 5 000

2 Хартия за УЗД
За видеопринтер MITSUBISHI K61S/B 
/110x20; Висока резолюция; лесно 
отлепване на ролката, без накъсване.

ролка 300

3 Парафин (гранулиран 
за хистология)

Парафин на гранули на основата на 
високопречистени парафини и 
полимери с ниско молекулно тегло, 
без DMSO, температура на топене 
56°С, опаковка до 5 кг.

кг 100



3. Изисквания към участниците:
Кандидат за изпълнител на поръчката може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко 
друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Участниците 
трябва да отговарят на условията предвидени в Закона за обществените поръчки, 
Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки и изискванията на 
Възложителя посочени в настоящата документация за участие.

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва 
подизпълнители. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители 
изискванията към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие. Лице, 
което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В 
процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 
лице може да участва само в едно обединение.

Участникът в процедурата трябва да проучи всички указания, образци, условия 
и спецификации в настоящата обява.

РАЗДЕЛ II
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Общи условия за участие:
1.1 Всеки участник има право да представи само една оферта. Участникът 

няма право да представя варианти в офертата си.
1.2 Представянето на офертата означава, че участникът приема изцяло 

всички специални и общи правила, определени в настоящите условия. Представената 
оферта има срок на валидност 4 /четири/ месеца считано от крайния срок за подаване 
на офертите.

1.3 Офертата трябва да отговаря на изискванията посочени в настоящата 
документация и да бъде оформена по приложените образци. Условията и образците 
са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

1.4 Офертата следва да бъде подписана от законния представител на 
участника или от изрично упълномощено лице или лица, като в офертата 
задължително се прилага пълномощното от представляващия участника. Офертата 
следва да бъде изготвена на български език, като всички документи се подписват от 
лицето или лицата представляващи участника.

1.5 Всички разходи по изработването и представянето на офертата са изцяло 
за сметка на участниците.

1.6 Документите и данните в офертата се подписват само от лицето/та, 
което представлява участника, посочено в търговския регистър към Агенция по 
вписванията и/или упълномощени за това лица. Във вторият случай се изисква да се 
представи пълномощно в оригинал или нотариално заверено копие за подписване на 
офертата и документацията;

1.7 По образците на офертата не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания /освен ако не е изрично указано от възложителя/ или корекции.



2. Оформяне и съдържание на офертата
Офертата съдържа посочените по-долу документи, като същите следва да бъдат 

представени в запечатана, непрозрачна опаковка с ненарушена цялост. Върху 
опаковката се посочва наименование на участника /включително и участниците в 
обединението, когато е приложимо/, адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, както и наименование на поръчката и номерата 
на обособените позиции за които се подава офертата. Информацията има следният 
вид:

ДО ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД 
с адрес: гр. София 1330, ул. Михалаки Ташев № 2, 

ет.4, кабинет „Обществени поръчки”

ОФЕРТА
за участие в процедура за събиране на оферти с обява, за възлагане на 

обществена поръчка по реда на чл.186 от ЗОП с предмет:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

По обособени позиции:_______________________________________________
Офертата е подадена от:_______________________________________________

наименование на участника /вкл.участници в обединението/
С адрес за кореспонденция:____________________________________________
Телефон, факс и електронен адрес:_____________________________________

Документите, които участниците трябва да представят в офертата са 
следните:

1. Списък на документите съдържащи се в офертата /по образец №1/- 
подписан и подпечатан от участника.

2. Административни данни за лицето, което прави предложението /по образец 
№2/ - подписан и подпечатан от участника.

3. Документи, удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 
изхожда офертата в случай, че това не е законният представител на участника. 
Представителят, подписал офертата трябва да приложи към нея оригинално или 
нотариално заверено пълномощно, че може да действа от името на участника по 
обявената обява за събиране на оферти за възлагане на обществена поръчка.

4. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП /по образец
№3/

5. Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З - 5 от ЗОП /по образец №4/
6. Валидно разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински 

изделия на територията на Р.България -  копие заверено с подпис и печат на 
участника.

7. Предложение за изпълнение на поръчката /по образец №5/. Към 
предложението участниците следва да представят мостри на предлаганите от тях 
изделия. Връщането или заплащането на мострите от Възложителя ще се извършва



при условията на ЗОП и ППЗОП.
8. Ценова оферта за изпълнение на поръчката /по образец №6/. Офертата се 

представя на хартиен носител подписана и подпечатана от участника.

РАЗДЕЛ III
МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ

Критерий за оценка на офертите е икономически най-изгодната оферта. 
Показателите за определяне на комплексната оценка на офертите по обособени 
позиции са както следва:

> Предложена цена /О !/- 50 точки
> Качество /0 2 /-  50 точки

1. Оценката по показателя „Предложена цена” /Ш / се определя като 
съотношение между най-ниската предложена в процедурата цена за обособената 
позиция и цената предложена от участника за съответната обособена позиция. 
Полученият резултат се умножава с коефициент 50, който определя тежестта на 
показателя „предложена цена” в комплексната оценка на офертата. Изразява се чрез 
следната формула:

най -  ниска предложена ценаСЛ = ------------------------------------------ х 50
предложена от участника цена

Максималният брой точки, които участника може да получи по този показател 
е 50 точки. Цената за изпълнение се определя като стойност от посоченото от 
Възложителя количество и оферираната от участника единична цена в лева с вкл.ДДС 
за мерната единица посочена от Възложителя.

2. Оценката по показателя „Качество” /02/ се определя по следният начин: 
присъждат се от 0 до 50 точки за качество на предлаганото изделие по отделно за 
всяка обособена позиция, при стъпка от 10 точки. Оценка от 50 точки получава 
изделие с екстра качество, а 0 точки получава изделие с приемливо качество. Точките 
са разпределени по степенна скала както следва:

0 точки -  приемливо качество 
10 точки -  средно качество 
20 точки -  добро качество 
30 точки -  много добро качество 
40 точки -  отлично качество 
50 точки -  екстра качество

Оценяването по показателя „качество“ на изделията ще се извършва въз основа 
на представените от участниците мостри от експертните лица в Комисията. 
Показателя за оценка е свързан с определяне съответствието на изделията с 
изискванията на Възложителя посочени в документацията за участие, техническите и



функционални характеристики на изделията и техните свойства в зависимост от вида 
на изделието и неговото предназначение. Такива характеристики, но не само, са:

За първа обособена позиция - попивателна способност, плътност, здравина, 
мекота/твърдост на материята, разнищване на нишките и други/;

За втора обособена позиция -  здравина на хартията, начин на разлепване 
началото на ролката, белота на хартията, термочувствителност на хартията за яркост 
на образите и други.

За трета обособена позиция - температура на топене, време на запазване на 
прозрачност преди втвърдяване, ронливост, удобство за работа на медицинския 
персонал и други.

Не се допуска до по-нататъшно участие участник, който предложи медицинско 
изделие/консуматив неотговарящ на изискванията на възложителя или 
характеристиките му не съответстват на нуждите на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД.

Комплексната оценка на офертите се определя по следният начин:

КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА: КО = 01 + 02

За изпълнител на обществената поръчка се класира участникът получил най- 
голям брой точки в комплексната оценка по съответната обособена позиция. В 
случай че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за 
икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска 
цена. При условие че и цените са еднакви се прилага разпоредбата на чл.58, ал.2 
от ППЗОП.

РАЗДЕЛ IV
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Офертите се приемат на четвърти етаж, кабинет „Обществени поръчки”, 
находящ се в сградата ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД, гр.София 1330, ул."Михалаки 
Ташев" №2 в срок до 16.00 часа на датата обявена в обявата и в Информацията за 
публикуваната в профила на купувача обява за събиране на оферти, като крайна дата 
за представяне на оферти.

2. Офертите се представят от участника, или упълномощен от него 
представител, лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 
пратка с обратна разписка, на адреса посочен в предходната точка.

3. При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният 
номер, дата, час на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ - картонче с входящ номер.

4. Оферти, представени след 16.00 часа на крайната дата за представяне на 
офертите, не се приемат. Не се приемат и оферти в незапечатана, или с нарушена 
цялост опаковка. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се отбелязва 
в регистъра.

5. Участниците са обвързани с офертите си за период от 4 /четири/ месеца от 
датата определена за краен срок за получаване на оферти. Възложителят може да



изиска от класираните участници, да удължат срока на валидност на офертите си до 
момента на сключване на договора за изпълнение на поръчката.

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

РАЗДЕЛ V
ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА

1. Списък на документите съдържащи се в офертата /Образец № 1 /

2. Административни данни за лицето, което прави предложението /Образец №2/

3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /Образец №3/

4. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП / Образец №4/

5. Предложение за изпълнение на поръчката /Образец №5/

6. Ценова оферта /Образец №6 /

7. Проект на договор



Образец №1

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪЛЪРЖАПЩ СЕ В ОФЕРТАТА

НА УЧАСТНИКА:.................................................................................
/наименование на участника/

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

№ Описание на документа
Вид на документа

/оригинал ши заверено 
копие/ и количество

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец №2

ДО ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
Адрес: гр.София, ул.Михалаки Ташев №2

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

„Доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

/АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ/

Наименование на участника:
ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН
(или друга  идентиф ициращ а информация в съответствие със  
законодателството на държавата, в която участникът е  установен)

Седалище:
-  пощенски код, населено място:
-  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Адрес за кореспонденция:
-  пощенски код, населено място:
-  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:

Телефон:
Факс:
E-mail адрес:

(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в 
обединението, като се добавя необходимият брой полета)

Лица, представляващи участника по Учредителен акт:
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета)

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес
Участникът се представлява заедно или поотделно 
(невярното се зачертава) от следните лица:

1................................................................
2 ..............................................................................................................

Данни за банковата сметка:
- Обслужваща банка:
- IBAN:
- BIC:
- Титуляр на сметката:

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД 
процедура по събиране на оферти с обява по Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на ПСАГБАЛ 
„Света София” ЕАД по обособени позиции“, като подаваме оферта при условията, обявени в 
обявата и приети от нас.

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в обявата, които се 
отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ни бъде възложена.



3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, заложени в 
приложения към обявата проект на договор.

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме
(относимото се подчертава) следните подизпълнители: (посочва се наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, 
вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %))
4.1 ...............................................................................................................................................................
4.2 ..............................................................................................................................................................

5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 4 /четири/ месеца считано от 
крайния срок за подаване на оферти.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП)

Образец № 3

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност....................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

н а ......................

ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на 

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда/ реабилитиран съм /невярното твърдение се 
зачертава или изтрива/, за:
а) тероризъм по чл. 108а от Наказателния кодекс;
б) трафик на хора по чл. 159а -  159г от Наказателния кодекс;
в) престъпление против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;
г) престъпление против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпления против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система по чл. 253 - 260 от 
Наказателния кодекс;
з) подкуп почл.301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) престъпление против реда и общественото спокойствие по чл. 321 и 321а от Наказателния 
кодекс;
й) престъпление против народното здраве и околната среда по чл. 352 -  353е от Наказателния 
кодекс.

2. Не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм /невярното твърдение се 
зачертава или изтрива/, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или 
трета страна;
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
4. Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

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

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 4

Д Е К Л А Р А Ц И Я
(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП)

Подписаният/ата
(трите имена)

данни по документ за самоличност....................................................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

н а ......................

ЕИК/БУЛ СТ АТ
(наименование на участника)

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите на 

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

Представляваният от мен участник:

1. Няма задължения/ има допуснато разсрочване, отстрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила /невярното твърдение се 
зачертава или изтрива/ за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 
2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 
общината по седалището на Възложителя и на представлявания от мен участник или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която представлявания от мен участник е установен.

2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. Не е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата се информация, свързана с 

удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците.

Задължавам се да уведомя възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 
обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им.

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

Дата:
Име и фамилия: 
Длъжност: 
Подпис и печат:

Забележка:
*  Декларацията се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
*  Община по седалището на възложителя е Столична община.



Образец № 5

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: 

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ЛАМИ И  ГОСПОДА,

Заявяваме нашето желание за участие в процедура по събиране на оферти с обява за възлагане 
на поръчка с горепосочения предмет, при условията обявени в поканата и приети от нас безусловно
по обособени позиции №......................................... /посочват се номерата на обособените
позиции, за които участника участва/.

1. Направените от нас предложения и поети ангажименти с настоящата оферта са валидни за 
срок от 4 месеца, считано от крайния срок за подаване на оферти.

2. Предлаганите от нас продукти за изпълнение предмета на поръчката по горепосочените 
обособени позиции, са както следва:

№ Номенклатура Фирма
производител

Страна на 
произход

Търговско 
наименование/ 
артикул номер

Количество 
в една 

фабрична 
опаковка

1 Марлени компреси 17 нишки, 16 
дипли, размери Юсм./Юсм.

2 Хартия за УЗД

3 Парафин (гранулиран за 
хистология)

3. При изпълнение на поръчката, ще доставяме заявените от Възложителя количества и видове 
медицински изделия в петдневен срок от получаване на писмена заявка, а при спешни заявки -  в 
рамките на следващия работен ден.

4. Съгласни сме срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да е 14 дни от датата на 
доставката -  за явни недостатъци, а при скрити недостатъци от датата на установяването им.



Отстраняването на недостатъците от наша страна ще бъде в срок до 3 календарни дни от приемане 
на рекламацията.

5. Доставяните от нас стоки ще бъдат с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% от срока 
на годност указан върху опаковката. Всички медицински изделия ще бъдат с нанесена „СЕ” 
маркировка, съгласно изискванията на Закона за медицинските изделия.

6. Съгласни сме заплащането на доставените от нас стоки да се извършва по банков път, 
отложено -  в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 
на приемателно-предавателен протокол и фактура.

7. Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на поръчката, след получаване на поканата 
за подписване на договора ще внесем гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на 
договора без ДДС и ще представим документи съгласно чл.112 от ЗОП.

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



Образец № 6

До ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД
Гр.София, 1330, ул.”Михалаки Ташев” 2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

ОТНОСНО ПУБЛИКУВАНА ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Доставка на медицински изделия за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позиции“

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: 

БУЛСТАТ/ ЕИК: 

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ:

/наименование на участника/

/име и фамилия на представляващия участника/

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с условията за участие в публикувана обява за събиране на оферти за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за нуждите 
на ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД по обособени позициизаявяваме следното:

Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в обявата за събиране на оферти, 
съгласно представеното от нас техническо предложение и при ценови условия посочени в таблицата 
по-долу.

№ Номенклатура Мярка

Ко
ли

че
ст

во

Единична 
цена в 

лева без 
ДДС за 

фабрична 
опаковка

Единична 
цена в лева 

без ДДС

Стойност в 
лева без ДДС

1
Марлени компреси 17 нишки. 16 
дипли, размери ЮсмЛОсм. ЮОбр в
О П .

Опаковка 5 000

2 Хартия за УЗД ролка 300

3 Парафин (гранулиран за 
хистология) кг 100

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:



ПРОЕКТ

Д О Г О В О Р
за възлагане на обществена поръчка 

за доставка на медицински консумативи

Днес,......... / ............. /2018 г., в гр. София между:

"Първа специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Света 
София" ЕАД, със седалище и адрес на управление гр.София ул.”Михалаки Ташев” № 2, ЕИК 
000689182. представлявана от д-р Гергана Коларова -  Изпълнителен директор, наричана по-долу за 
краткост КУПУВАЧ . от една страна, и

........................................................................................................ със седалище и адрес на
управление .............................................. ЕИК ............................ , представлявано от
........................................................................ наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ

на основание чл.112, ал.1 от Закона за обществените поръчки, в съответствие с Протокол №
.........../ ......... 2018г. утвърден от Изпълнителния директор за определяне на изпълнител на
обществена поръчка с предмет ’’Доставка на медицински консумативи за нуждите на ПСАГБАЛ 
«Света София» ЕАД по обособени позиции” се сключи настоящият договор за доставка при 
следните условия:

1.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1. Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински консумативи, 

наричани в договора “СТОКИ”, подробно описани по вид, количество, единични цени и обща 
стойност в Спецификация -  Приложение № 1, неразделна част от договора.

2. Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се извършват въз основа 
на писмени заявки на КУПУВАЧА, в зависимост от неговите потребности и в съответствие със 
Спецификацията.

II. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ
1.Общата стойност на договора за периода на действието му възлиза приблизително на

(......................................................................................................... ) лева без ДДС или
(.................................................................................................... ) лева с ДДС въз основа

на оферираните единичните цени и количествата в рамките на възложените с настоящия договор 
обособени позиции и съгласно Спецификацията.

2. Единичните цените на стоките, предмет на настоящия договор са съгласно класираната 
оферта на ПРОДАВАЧА и включват всички разходи до мястото на изпълнение.

3. ПРОДАВАЧЪТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени съобразно 
посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок .

4. Изменение на цените не се допуска с изключение на изрично предвидените случаи в чл.116, 
ал. 1 от ЗОП.

5. Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по сметка на 
ПРОДАВАЧА в срок до 60 (шестдесет) дни след предаването на стоките и представяне на фактура, 
подписана и одобрена от КУПУВАЧА и предавателно-приемателен протокол.

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Доставките на стоките, предмет на настоящия договор се извършват от ПРОДАВАЧА въз 

основа на писмена заявка на КУПУВАЧА в петдневен срок от получаването й. а при спешни 
случаи - в рамките на следващия работен ден. В писмената заявка на КУПУВАЧА се съдържат 
индивидуализиращите признаци на стоките в съответствие с подписаната спецификация.



2. За място на изпълнението се счита болничната аптека/склада на “Първа САГБАЛ Света 
София” ЕАД гр. София.

3.3а дата на доставяне се счита датата, на която стоките са приети от материално-отговорното 
лице на КУПУВАЧА с приемно-предавателен протокол.

4. Доставката на стоките се удостоверява с подписан приемателно-предавателен протокол.
5. Собствеността върху стоките и рискът от случайното погиване или повреждане на стоките 

преминава върху КУПУВАЧА в момента на фактическото им приемане на мястото на 
изпълнението съгласно предавателно-приемателния протокол.

6. Качеството на доставените стоки трябва да отговаря на техническите стандарти на 
производителя, изискванията за медицинските изделия съгласно българското законодателство и 
декларираното в офертата на ПРОДАВАЧА.

7. Остатъчният срок на годност на доставените стоки не може да бъде по-малък от 70% от 
обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.

8. КУПУВАЧЪТ си запазва правото да извършва доставка на стоките от други търговци, в 
случаите на отказ от страна на ПРОДАВАЧА за спазване на договорените цени. при неспазване на 
договорените срокове, място или другите условия на настоящия договор.

9. КУПУВАЧЪТ има право при необходимост с оглед реалните си потребности да променя 
едностранно прогнозните количества по отделните номенклатури от спецификацията в рамките на 
договорената стойност въз основа на писмените си заявки.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА
1. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките в договорения срок със собствен 

специализиран транспорт, в съответствие с нормативно установените изискванията и да ги предаде, 
придружени с необходимите сертификати за качество и произход.

2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде на мястото на доставяне и на материално
отговорното лице заявените стоки от съответния вид, количество и качество.

3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави стоките в оригинална фабрична опаковка, която не 
трябва да е с нарушена цялост. При доставка на няколко опаковки, те следва да се доставят 
допълнително опаковани в подходяща според количеството им опаковка, която да гарантира 
качеството им и да бъде обозначена със съответните данни за доставчик, производител, вида на 
медицинския консуматив и количеството.

4. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да поддържа необходимите месечни складови наличности, 
осигуряващи изпълнението на настоящия договор.

5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани за своя сметка и в договорените срокове всички 
несъответствия и/или отклонения на доставените стоки, констатирани и предявени по реда на 
настоящия договор.

6. ПРОДАВАЧЪТ гарантира своевременното осигуряване на потребности на КУПУВАЧА от 
договорените стоки.

7. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи своевременно необходимите документи за 
извършване на плащането на доставените стоки в съответствие с изискванията на българското 
законодателство и настоящия договор.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА
1. КУПУВАЧЪТ се задължава да предаде на ПРОДАВАЧА писмена заявка за доставка на 

стоките или да я изпрати по факс, посочен по-долу, съдържаща всички данни, необходими за 
изпълнение на предмета на настоящия договор.

2. КУПУВАЧЪТ се задължава да приеме доставените стоки, съответстващи по вид, количество 
и качество на договорените и заявени от негова страна пред ПРОДАВАЧА.

3. КУПУВАЧЪТ се задължава да заплати цената на доставените стоки при условията на 
настоящия договор. В случай на възникнали затруднения в плащанията по обективни причини 
КУПУВАЧЪТ следва незабавно да уведоми за това ПРОДАВАЧА.

4. КУПУВАЧЪТ може да откаже плащането на фактура, която не е оформена съгласно 
изискванията на закона за счетоводството или не съответства на доставените стоки, както и когато 
доставката не е придружена с необходимите сертификати за качество на стоките.



VI. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ
1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира годността на доставените стоки съобразно изискванията на 

действащото законодателство за търговия с медицински изделия и настоящия договор.
2. КУПУВАЧЪТ чрез материално-отговорното лице може да откаже получаване на стоките 

или част от същите при установени липси, нарушена цялост на опаковките, липса на придружаващи 
сертификати за качество, несъответствия с предадената писмена заявка, по-малък остатъчен срок на 
годност от договорения и други явни несъответствия.

3. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за:
- явни недостатъци -  в срок 14 дни от датата на доставката.
- за скрити недостатъци -  в срок 14 дни от установяване на недостатъците.
4. КУПУВАЧЪТ уведомява писмено включително по факса ПРОДАВАЧА за наличието на 

дефекти в доставените стоки веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва вида на 
рекламираните стоки, основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на 
дефектите.

5. При предявена рекламация за недостатъци и/или отклонения ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в 3- 
дневен срок от получаването й за своя сметка и риск да замени некачествените стоки като достави 
на КУПУВАЧА договорените стоки, както и заплати на КУПУВАЧА договорената неустойка.

VII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, включително забавено или 

неточно изпълнение, ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5% върху 
стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те 
надхвърлят договорената неустойка.

2. Когато при наличие на предявена рекламация ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си 
по предходния раздел от настоящия договор или не ги изпълни в срок, същият дължи на 
КУПУВАЧА неустойка в размер на 5% от цената на стоките, за които са направени рекламациите.

3. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА за доставка на заявените стоки, 
продължило повече от три дни след договорения срок, КУПУВАЧЪТ има право да извърши 
доставка на заявените стоки от друг договорен партньор без да уведомява допълнително 
ПРОДАВАЧА. В тези случаи, както и при отказ да достави заявената стока ПРОДАВАЧЪТ дължи 
на КУПУВАЧА неустойка в размер на 5 % върху стойността на заявените и недоставени в срок от 
ПРОДАВАЧА стоки, както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят 
договорената неустойка.

4. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА за доставка на заявените стоки 
включително откази, забавено или неточно изпълнение повече от три пъти, КУПУВАЧЪТ има 
право да развали едностранно и без предизвестие този договор, както и да задържи предоставената 
от ПРОДАВАЧА гаранция.

5. КУПУВАЧЪТ има право да развали частично договора за отделни номенклатури при 
условията посочени по-горе като в останалата част се запазва валидността на договора. В този 
случай КУПУВАЧЪТ задържа предоставената от ПРОДАВАЧА гаранция съответна на 
стойността, за която е развален договора.

6. В случай, че ПРОДАВАЧЪТ дължи договорените неустойки КУПУВАЧЪТ удържа същите 
от представената от ПРОДАВАЧА гаранция за добро изпълнение преди възстановяването й.

7. Гаранцията за добро изпълнение се задържа от КУПУВАЧА при едностранно разваляне на 
договора поради неизпълнението му от ПРОДАВАЧА, а в случаите на частично прекратяване - 
пропорционално на остатъчната стойност на неизпълнението.

8. КУПУВАЧЪТ освобождава внесената от ПРОДАВАЧА парична гаранция за добро 
изпълнение чрез превод по банковата сметка в срок от 10 (десет) работни дни от датата на 
прекратяване на договора.

9. КУПУВАЧЪТ освобождава предоставената от ПРОДАВАЧА банкова гаранция за добро 
изпълнение като връща оригинала на банковата гаранция на представител на ПРОДАВАЧА при



поискване, но не по-рано от три работни дни след прекратяване на договора и в случай, че не са 
предприети действия за частично или пълно усвояване на гаранцията.

10. Гаранция за изпълнение не се освобождава ако в процеса на изпълнение на договора е 
възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА и 
спорът е отнесен за решаване по съдебен ред. При окончателно решаване на спора в полза на 
КУПУВАЧА той може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.

VIII. СРОК НА ДОГОВОРА И ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ
1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и е със срок на действие 

12 месеца от подписването му.
2. Договорът обвързва страните и след срока по предходната точка до приключване на нова 

процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на едностранно писмено уведомление от 
страна на КУПУВАЧА, но за не повече от 2 (два) месеца и при спазване на общата договорена 
стойност.

3. Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:
3.1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма.
3.2. С едностранно писмено уведомление без предизвестие от страна на КУПУВАЧА в 

следните случаи:
а) при виновно неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧА, посочени в настоящия 

договор;
б) в случай че ПРОДАВАЧЪТ използва подизпълнител без да е декларирал това обстоятелство 

в офертата си или използва подизпълнител, различен от посочения в офертата;
в) в случай че ПРОДАВАЧЪТ бъде обявен в несъстоятелност или започне производство по 

ликвидация.
3.3. В други законоустановени случаи.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще бъдат в писмена 

форма за действителност, която ще се смята за спазена и при отправянето им по факс.
2. Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми 

другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения или други писмени уведомления.
3. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор :
3.1.ЗА КУПУВАЧА маг. фарм................................  -  Управител „Болнична аптека”,

тел.02/4470252;.............................-  Управител на склад -  тел. 02/4470274.
3.2.ЗА ПРОДАВАЧА.............................................  ............................  тел.......факс........
4. За дата на получаване на писменото уведомление се приема:
• датата на предаването -  при ръчно предаване на уведомлението.
• датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата.
• датата на приемането -  при изпращане по факс .
5. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, свързани с 

изпълнението на договора.
6. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата 

страна станала й известна при или по повод изпълнението на договора.
7. Всеки спор относно съществуването или действието на настоящия договор, включително 

споровете и разногласията относно действителността, тълкуването, неизпълнението или 
прекратяването му, ще се уреждат от страните по споразумение, изразено в писмена форма.

8. При непостигане на споразумение страните отнасят спора за разглеждане и решаване от 
компетентния съд по реда на ГПК.

9. Нищожността на никоя клауза от настоящия договор, която бъде обявена за противречаща на 
приложимия закон, няма да направи невалидна никоя друга негова клауза или договора като цяло.

10. Към датата на подписването на настоящия договор са представени следните документи:



Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора, в една от формите, определени в
чл. 111. ал.5 от ЗОП в размер на 3 % от общата стойност без ДДС и л и .................................. лева и
със срок на валидност 14 (четиринадесет) месеца от датата на сключване на настоящия договор. 

Документи по чл.112, ал.1 от ЗОП
Неразделна част от настоящия договор е Спецификация -  Приложение № 1.

Настоящият договор се подписа в три еднообразни екземпляра -  два за КУПУВАЧА и един за 
ПРОДАВАЧА.

КУПУВАЧ ПРОДАВАЧ

Изпълнителен директор: ...............................

(д-р Гергана Коларова) ( .................................. )

Главен счетоводител:

•)



)

Спецификация -  Приложение № 1

Към договор №.......................2018г
За доставка на медицински изделия по обособени позиции

№ Номенклатура
Фирма

производител/ 
Страна на 
произход

Търговско 
наименование/ 
артикул номер

Количество 
в една 

фабрична 
опаковка

Мярка Количество

Единична 
цена в лева 
без ДДС за 
фабрична 
опаковка

Единична 
цена в лева 

без ДДС
Стойност в 

лева без ДДС

1
М арлени ком преси 17 
ниш ки, 16 дипли, размери 
10см./10см. 100 бр/оп

опаковка 5 000

2 Х артия за У ЗД ролка 300

3
П араф ин (гранулиран  за 
хистология)

кг 100

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА БЕЗ ДДС:

ОБЩА СТОЙНОСТ В ЛЕВА С ВКЛЮЧЕН ДДС:

КУПУВАЧ ПРОДАВАЧ

Изпълнителен директор: ...............................

(д-р Гергана Коларова) (................................. )

Главен счетоводител:

(•/ )


