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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 дезинфектанти 
/биоцидни препарати и дезинфекциращи продукти/ за нуждите на ПСАГБАЛ „Света 
София” ЕАД за период от 12 /дванадесет/ месеца. Необходимите за лечебното 
заведение дезинфектанти 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 24 /двадесет и четири/ 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 до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на получаване на 

Оваявката, а при спешни заявки в рамките на същият работен ден. Доставките се 
извършват в делнични дни от 08,00ч. до 15,00ч. франко склада на Възложителя, 
гр.София, ул.Михалаки Ташев №2. Срокът за рекламация на доставени некачествени 
стоки е както следва: при явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от 
получаване на дезинфектантите, а при скрити недостатъци рекламация може да се 
прави през целия срок на годност на доставените стоки. Срокът за отстраняването на 
недостатъците от страна на продавача е до 3 /три/ работни 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 биоцидни препарати 
следва да бъдат опаковани и етикетирани съгласно изискванията на ЗЗВВХВС. 
Предлаганите продукти следва да бъдат от производители, притежаващи валиден 
сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 или еквивалентно.

Заплащането на доставените стоки ще се извършва по банков път в срок до 60 
шестдесет/ календарни дни след извършване на доставката и представяне 

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.

Дезинфектанти за 
повърхности_____

Течен концентриран 
препарат с алдехиди без 
формалдехид за 
почистване и дезинфекция

Литри 300

Да е ефективен при ниска концентрация и 
кратка експозиция. ___________________
Да има широк спектър на действие- 
бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно 
и вирусоцидно. ______



Да не уврежда материалите на различните 
видове повърхности___________________
Да не оказва алергизиращо и дразнещо 
действие
Комбинирано миещо и дезинфекциращо 
действие
Да не се налага измиване след дезинфекция 
Без дразнещи аромати__________________

п

Да е ефективен при ниска концентрация и 
кратка експозиция.___________________

Течен концентриран 
препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна 
основа.

Да има широк спектър на действие- 
бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно 
и вурисинактивиращо____________________
Активен срещу капсулирани вируси
Активен срещу MRS А

Литри 1000
Да не уврежда материалите на различните 
видове повърхности.___________________
Да не оказва алергизиращо и дразнещо 
действие
Да не съдържа оцветители и ароматизатори 
Комбинирано миене и дезифекция на високо 
рискови зони /повърхности и инвентар/ без 
алдехиди на водна основа________________
Да е предназначен за приложение в 
неонатологични отделения

Течен концентриран 
препарат, без съдържание 
на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови 
зони, със спороцидно 
действие_______________

Да е ефективен при ниска концентрация и 
кратка експозиция. __________________

Литри 200 Да е с доказано спороцидно действие при 
експозиция не по-дълга от 1 час
Да не уврежда материалите, от които са 
направени различните видове повърхности

п
Готов разтвор на 
алкохолна основа за бърза 
дезинфекция на малки 
работни повърхности и 
труднодостъпни места в 
опаковка от
приблизително 1 литър със 
спрей помпа

Готов за употреба, на алкохолна основа, със 
съдържание на квартерни амониеви 
съединения ___________________
Без алдехиди.
За бърза дезинфекция

Литри 300 Кратка експозиция 3 0 -6 0  секунди
Спектър на действие-бактерицидно, 
туберкулоцидно, микробактерицидно, 
вирусоцидно /HVB; HIV; HCV; VACCINIA 
VIRUS; BVDV, некапсулирани вируси.
Да не уврежда материалите, от които са 
направени различните видове повърхности

Готов за употреба 
бързодействащ разтвор с 
ниско съдържание на 
алкохол (под 20 %), 
съдържащ четвъртични 
амониеви съединения, под 
формата на пяна, за 
почистване и дезинфекция 
на медицински изделия с 
чувствителни

Пропан-1 -ол /~ 17 %/, 
дидецилдиметиламониев хлорид /~0,23%/
Да е подходящ за кувьози и инфузионни 
помпи.

Литри 100 Да е с кратка експозиция до 60 секунди
Да позволява впръскване без инхалация на 
аерозоли._____________________________
Да няма дразнещ и задулшив аромат.
Да не уврежда плексигласови повърхности, 
латекс, гума, силикон и други___________



повърхности, в 
приблизителна опаковка 1 
литър, със спрей помпа

Да не уврежда медицински изделия и 
болнично обзавеждане.
Добър визуален контрол при нанасяне

6

Готов за употреба 
ценообразуващ препарат, 
без алкохоли за почистване 
и дезинфекция на 
повърхности и оборудване 
в обекти със завишен 
инфекциозен риск, в 
приблизителна опаковка от 
1 литър, със спрей помпа

Литри 100

С доказан туберкулоциден ефект до 5 мин.
С бързо спороцидно действие до 15 мин.
Да не оставя петна след третиране на 
повърхностите.

Да е подходяш за обработка на медицинска 
апаратура, вкл. ехографски сонди, външни и 
вътрешни повърхности на кувьози

7

Дезинфекциращи кърпи за 
почистване на медицински 
изделия и повърхности и 
бърза дезинфекция на 
апаратура, приблизителна 
опаковка от ЮОбр кърпи

Кърпи 2000

С широк спектър на действие: бактерицидно 
/вкл. ТЪс, MRS А/, фунгицидно, вирусоцидно 
действие /HBV, HIV, HCV, Rota virus, 
Vaccinia virus/
Кратка експозиция 60 секунди
Приблизителни размери на кърпите 18/20см

Препарат за почистване 
и дезинфекция на 
инструменти

8

Концентриран препарат за 
ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Литри 150

Да е с наличие на антикорозивни съставки.
Да е приложим за ригидна и гъвкава 
ендоскопска техника.
Приложим при иструменти -  включително 
термолабилни, ендоскопи, лабораторни и 
анестезиологични уреди.
Да няма дразнещо и алергизиращо действие.

9

Прахообразен концентрат 
с ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за 
високостепенна 
дезинфекция

Кг 150

Да съчетава съвместимост с материалите и 
дълготрайност на качествата на обработения 
инструментариум
Да осигурява кратка експозиция на 
спороцидния ефект -  до 15 мин.
Годност на работния разтвор минимум 24 
часа.

10

Комбиниран ензимен и 
дезинфекциращ препарат 
за почистване и 
дезинфекция в една 
стъпка.

Литри 100

Да е приложим за силно замърсени 
медицински изделия, инструментариум и 
ендоскопска техника.
Кратка експозиция.
Ниска работна концентрация.
Разграждане на наслагвания съдържащи 
протеини й липиди.
Ефективен за чистене на биофилм.
С бактерицидно, фунгицидно и вирусоцидно 
действие.
РН неутрален и с добра материална 
съвместимост

Препарат за хигиенна и 
хирургична дезинфекция 
на ръце



n

n

11

Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 

хирургична дезинфекция 
на ръце

Литри 500

С вирусоциден спектър/ бактерицидно, 
туберколуцидно, фунгицидно, 
вирусинактивиращо действие -  HBV, HIV, 
HCV/. Активен срещу Rota, Adeno virus. 
Активен срещу MRSA.
С бързо действие за хигиенна дезинфекция. 
Да отговаря на EN 1500 или еквивалентно
С бързо действие за хирургична 
дезинфекция. Да отговаря на EN 12791 или 
еквивалентно
С доказано дълготрайно остатъчно 
антимикробно действие -  до 180 минути /3 
часа/
Да е хипоалергичен
Без съдържание на хлорхексидин
Да съдържа овлажняващи, омекотяващи и 
регенериращи кожата съставки

12
Антисептик, съдържащ 
хлорхексидин диглюконат 
4%

Литри 200

Съчетаващ миещ с дезинфекциращ ефект
Да е хипоалергичен, щадящ и 
предотвратяващ изсушаване на кожата.
Да е подходящ за пред- и след-оперативно 
изкъпване на пациента.
С доказано действие до 1 минута за хигиенна 
дезинфекция и 3 минути за хирургична 
дезинфекция.

13

Хидроалкохолен 
тиксотропен гел на 
алкохолна основа в 
опаковка от 
приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Литри 150

Да съдържа омекотяващи кожата съставки.
Да не съдържа парфюми и оцветители.
Да отговаря на EN 1500 или еквивалентно

Да отговаря на EN 12791 или еквивалентно

14

Лосион за защита на 
кожата и поддържане на 
ръцете в опаковка от 
приблизително 1 литър

Литри 50

Да съдържа ланолин, алантоин, колаген и 
естествени масла.
Да запазва естествената влажност на кожата.
Да предотвратява от напукване и 
инфектиране на кожата.
Да е подходящ за чувствителна кожа.

15
Лосион за изкъпване на 
бебета,без съдържание на 
алкали и сапуни

Литри 50

Да е предназначен за къпане на кърмачета
Да не дразни кожата
Да е подходящи за измиване на кожа 
чувствителна към сапуни и основи.
Да не съдържа алкали и сапуни.

Оперативно поле, кожа и 
лигавица

16

Дезинфектант за 
оперативно поле и кожа, 
без йод на алкохолна 
основа, неоцветен /за 
алергични към йод 
пациенти /в опаковка 
приблизително от 1 литър

Литри 20

С бактерицидно, спороцидно, фунгицидно, 
вируснеутрализиращо действие.
С кратка експозиция до 15 сек.
За дезинфекция на кожа, богата на мастна 
тъкан -  експозиционно време 10 мин.
Активен срещу MRSA
Да е с отлична тъканна поносймоет и да 
изсъхва бързо

17 Крем - дезинфектант за Литри 40 С бърз дезинфекциращ ефект — за 30 сек.



n

n

кожа и лигавици, при 
акушеро- гинекологични и 
урологични прегледи, със 
съдържание на 1 % 
хлорхексидин -  
диглюконат в опаковка от 
приблизително 200 мл

С продължително действие -  до 2 часа

С добра кожна поносймоет при многократна 
употреба

18

Готов препарат на пяна за 
антимикробно почистване 
на кожата с бетаин и 
полихексанид в опаковка 
от приблизително 200 мл

Литри 10

Използваем директно върху чувствителна 
или наранена кожа
Да е с адекватна клетъчна и тъканна 
толерантност
С липса на алергенност, дразнене, без риск 
от абсорбиране.
Спектър на действие: Фунгицидно, активен 
срещу MRSA.
Без необходимост от измиване след 
апликация
Без развитие на резистентност.

19

Готов разтвор за 
антимикробно почистване 
на цяло тяло, приложим 
при чувствителна или 
наранена кожа без 
отмиване в опаковка от 
приблизително 500 мл

Литри 20

Използваем директно върху чувствителна 
или наранена кожа
Да е с адекватна клетъчна и тъканна 
толерантност
С липса на алергенност, дразнене, без риск 
от абсорбиране.
Спектър на действие: фунгицидно, активен 
срещу MRSA.
Без необходимост от измиване след 
апликация.
Без развитие на резистентност.

20

Стерилен иригационен 
разтвор за изчистване на 
биофилм на рани в 
опаковка от 
приблизително 350 мл

Литри 17

За почистване и овлажняване на 
инфектирани рани
Да отстранява бързо и ефективно раневи 
покрития
Да абсорбира миризми от рани

21

Гел за антимикробно 
почистване на носната 
лигавица с бетаин и 
полихексанид / опаковка 
от приблизително 30 мл/

Литри 2,4

Спектър на действие: Фунгицидно.
Да е активен срещу MRSA
Липса на алергенност и дразнене

Да не се допуска развитие на резистентност

Други

22

Хлоросъдържащ таблетки 
за дезинфекция на 
кухненско оборудване и 
изливни помещения, в 
опаковка приблизително 1 
кг

Кг 10

Да са ефективни в ниска концентрация и 
кратка експозиция.

Да имат широк спектър на действие- 
бактерицидно, туберкулоцидно, фунгицидно 
и вирусоцидно.

23

Детергент за премахване 
на петна от йод.в 
приблизителна опаковка от 
250 мл

Литри 4 Да премахва петна от йод.

24 Таблетки за съхранение на 
стерилни материали със Таблетка 50 Да поддържат стерилна среда на 

предварително стерилизирани материали.



съдържание на 
параформалдехид, 10 
таблетки в опаковка

Да имат продължителност на действие за 14 
дни.

*3абележка: за обособените позиции за които не е посочено ориентировъчно 
количество в опаковка, участниците следва да оферират продукти, чието количество 
в опаковка не надвишава 10 /десет/ литра.

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.

РАЗДЕЛИ

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 дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“

: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. Разрешение за пускане на продукта на пазара, указания или инструкции за 

употреба и характеристики на продуктите на български език за продуктите с които 
участва (ако документите са на чужд език, следва да бъдат представени и преведени 
на български от легализирана фирма за преводи) -  копие заверено с подпис и печат 
на участника.

7. За продуктите съставляващи медицински изделия по смисъла на Закона за 
медицинските изделия /ЗМИ/, участниците следва да представят валидно 
разрешение/удостоверение за търговия на едро с медицински изделия на територията 
на Р.България -  копие заверено с подпис и печат на участника.

8. Валидни декларации за съответствие за СЕ марка за предлаганите продукти 
съставляващи медицински изделия и сертификати за СЕ марка издадени от 
нотифициран орган за изделията за които се изисква, съгласно Закона за 
медицинските изделия -  копие заверено с подпис и печат на участника.

9. Валиден сертификат за управление на качеството ISO 9001:2000 или 
/^еквивалентни за производителя на предлаганите продукти -  копие заверено с подпис

и печат на участника. В случай, че сертификата е на чужд език, трябва да се 
представи и в превод -  копие заверено с подпис и печат на участника.

10. Предложение за изпълнение на поръчката /по образец №5/. Предложението 
се представя на хартиен носител подписано и подпечатано от участника на всяка 
страница и в ел. формат на компакт диск.

11. 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

Оценката и класирането на участниците, ще се извършва въз основа на 
/^икономически най-изгодна оферта, по критерия „оптимално съотношение 

качество/цена” на базата на следните показатели:

- Предложена цена - 70 точки
- Качество на предлаганите продукти -  30 точки

Методиката за определяне на комплексната оценка на офертите е както следва:
1. Оценката по показателя “Предложена цена” /01/ се определя като 

съотношение между най-ниската предложена в конкурса цена, и цената предложена 
от съответния участник. Полученият резултат се умножава с коефициент 70, който 
определя тежестта на показателя в комплексната оценка на офертата. Изразява се 
чрез следната формула:

най -  ниска предложена цена __01 = -----------------— ---------------- £-----х 70
предложена цена

При оценяването на продуктите представляващи концентрат се взема предвид 
цената на литър работен разтвор, при концентрация осигуряваща широк спектър на 
действие. Цената на литър работен разтвор се изчислява от експертните членове на



комисията на базата на инструкциите за употреба на съответните видове продукти и 
оферираната от участника цена за единица мярка. Максималният брой точки, които 
участника може да получи по този показател е 70 точки.

2. Оценката по показателя „Качество на предлаганите продукти” /02/ се 
определя от експертните лица в комисията, притежаващи съответната квалификация 
и опит в областта на обществената поръчката. Продуктите се оценява с оценка от 0 до 
30 точки, при стъпка от 10 точки. Разпределението на точките е както следва:

> Отлично качество -  30 точки /Присъжда се на продукти, които притежават 
повече от 4 характеристики, които създават конкурентно предимство на продукта./

> Много добро -  20 точки /Присъжда се на продукти, които притежават между 3 
и 4 характеристики, които създават конкурентно предимство на продукта./

> Добро -  10 точки /Присъжда се на продукти, които притежават до 2 
характеристики, които създават конкурентно предимство на продукта./

> Приемливо -  0 точки /Присъжда се на продукти, които отговарят на 
минималните изисквания на възложителя и не могат да се определят, като

'^притежаващи характеристики, които създават конкурентно предимство на продукта./

Оценяването по показателя качество на предлаганите продукти ще се извършва 
въз основа на представени от участниците документи (инструкции за употреба/ 
разрешение за пускане на пазара или други приложими документи), в които са 
описани подробно техническите характеристики и свойства на продуктите. 
Показателя за оценка на качеството е свързан със свойствата на продуктите, които 
определят тяхната приложимост в работата на лечебното заведение и техните 
характеристики създаващи им конкурентно предимство. Такива характеристики са: 
спектър на действие, експозиция, действие при ниска концентрация, остатъчно 
въздействие върху повърхностите, възможност за приложение върху чувствителна на 
химикали техника, осигуряване на по-голяма степен на безопасност при използване 
на продуктите по отношение на материалите върху които се прилагат, влияние върху 
пациенти, медицински персонал и трети лица, удобство за работа на медицинския 

^персонал и други характеристики имащи значение при употребата на продуктите. В 
случай, че характеристиките на продуктите не могат да бъдат определени единствено 
на базата на представените документи, Комисията има право да изиска от 
участниците предоставянето на мостри от съответните продукти, които да бъдат 
изпробвани и оценени. Предоставените мостри ще бъдат заплатени на участниците, 
съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП.

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

Комплексната оценка на офертите се определя като сума от оценките на 
посочените показатели и се изчислява по следният начин: КО = 01 + 02

Комплексната оценка е в диапазон до 100 точки. За изпълнител на 
обществената поръчка се класира участникът получил най-голям брой точки в 
комплексната оценка. В случай че комплексните оценки на две или повече оферти 
са равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни 
предложения, съгласно чл.58, ал.2 от ППЗОП. Ако изпълнителят не може да



бъде определен в съответствие с чл.58, ал.2 от ППЗОП, Комисията ще проведе 
публичен жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 
място оферти

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

рлратка 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

СПИ СЪК НА ДОКУМ ЕНТИТЕ СЪДЪРЖ АЩ И СЕ В ОФ ЕРТАТА

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

В ПРОВЕЖДАНА ПРОЦЕДУРА ПО СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ЗА:

„Доставка на дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“

.V" Описание на шклмеша ../■«. пч-и н и (/»..■/>. т
<чГО- И КН.ШЧСС!1111

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 дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“

/АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ/

Наименование на участника: 
ЕИК/ БУЛСТАТ/ ЕГН
'(или друга идентифицираща 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

О Грите 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 дезинфектанти за нуждите на ПСАГБАЛ „Света 
София” ЕАД за срок от 12 месеца“, 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.

п

Дата:
Име и фамилия: 

Длъжност: 
Подпис и печат:

/"~лi



Образец № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я

(за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1,2 и 7 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/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

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

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“

п
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 - 1 59г 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 по чл. 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 налична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си на
(длъжност)

на

ЕИК/БУЛСТАТ
(наименование на участника)

Във връзка с участие в публикувана обява за събиране на оферти за възлагане на обществена 
Г \  поръчка с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на

ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“

Д Е К Л А Р И Р А М , Ч Е :

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.
Г") 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.



*  Съгласно чл. 97, ал. 6 ППЗОП, когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5  ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел 
мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази 
цел участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП, включително начислените лихви и/или глоби или че те са 
разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в резултат от 
извършеното от него престъпление или нарушение;

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните органи, и е изпълнил 
конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 
престъпления или нарушения. *
* Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Конфликт на интереси" е 
налице, когато възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които участват в 
подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който 
може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 
интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с 
възлагането на обществената поръчка.
*  Община по седалището на възложителя е Столична община.

п

п



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 дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София** ЕАД за срок от 12 месеца“

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: __________________________________________________
/наименование на участника/

t .БУЛСТАТ/ ЕИК: ________ ___ ______________________________________

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: _ _ __________________ ___________________________
/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. Съгласни сме заплащането да се извърши по следния начин -  отложено до 60 календарни 
дни след извършване на доставката и представяне на приемо-предавателен протокол и фактура.

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

Ли .(С1инфек'К1111 ШШИЯ
i i s t * i Ко.1ИЧСС11Ш

Ti.pi oitcKO Фирма uponki н
= г 8 наимено- производител е 1 на
£. = ?P‘1 напие на и страна иа фаорична

Щ §
-■ д *

iipo.mfiu произход опаковка
.1.. KI . и ip.

' Активно 
действаше 
вещество в 
продукта

Дезинфектанти за 
повърхности

1
Течен концентриран 
препарат с алдехиди без 
формалдехид за почистване и 
дезинфекция

Литри 300



2
Течен концентриран 
препарат без алдехиди за 
рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000

3

Течен концентриран 
препарат, без съдържание на 
формалдехид, за 
дезинфекция на рискови 
зони, със спороцидно 
действие

Литри 200

4

Готов разтвор на алкохолна 
основа за бърза дезинфекция 
на малки работни 
повърхности и 
труднодостъпни места в 
опаковка от приблизително 1 
литър със спрей помпа

Литри 300

ц
j

5

Готов за употреба 
бързодействащ разтвор с 
ниско съдържание на алкохол 
(под 20 %), съдържащ 
четвъртични амониеви 
съединения, под формата на 
пяна, за почистване и 
дезинфекция на медицински 
изделия с чувствителни 
повърхности, в 
приблизителна опаковка 1 
литър, със спрей помпа

Литри 100

6

Готов за употреба 
ценообразуващ препарат, без 
алкохоли за почистване и 
дезинфекция на повърхности 
и оборудване в обекти със 
завишен инфекциозен риск, в 
приблизителна опаковка от 1 
литър, със спрей помпа

Литри 100

s
7

Дезинфекциращи кърпи за 
почистване на медицински 
изделия и повърхности и 
бърза дезинфекция на 
апаратура, приблизителна 
опаковка от ЮОбр кърпи

Кърпи 2000

Препарат за почистване и 
дезинфекция на 
инструменти

8

Концентриран препарат за 
ръчна обработка, с 
глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на 
работния разтвор до 7 дни

Литри 150

9
Прахообразен концентрат с 
ин ситу образуване на 
пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Кг 150

10
Комбиниран ензимен и 
дезинфекциращ препарат за 
почистване и дезинфекция в 
една стъпка.

Литри 100



Препарат за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

11
Антисептик на алкохолна 
основа, за хигиенна и 
хирургична дезинфекция на 
ръце

Литри 500

12
Антисептик, съдържащ 
хлорхексидин диглюконат 
4%

Литри 200

13

Хидроалкохолен 
тиксотропен гел на алкохолна 
основа в опаковка от 
приблизително 1 л с 
дозаторна помпа

Литри 150

14
Лосион за защита на кожата и 
под държане на ръцете в 
опаковка от приблизително 1 
литър

Литри 50

)
15

Лосион за изкъпване на 
бебета,без съдържание на 
алкали и сапуни

Литри 50

Оперативно поле, кожа и 
лигавица

16

Дезинфектант за оперативно 
поле и кожа, без йод на 
алкохолна основа, неоцветен 
/за алергични към йод 
пациенти /в опаковка 
приблизително от 1 литър

Литри 20

17

Крем - дезинфектант за кожа 
и лигавици, при акушеро- 
гинекологични и урологични 
прегледи, със съдържание на 
1 % хлорхексидин -  
диглюконат в опаковка от 
приблизително 200 мл

Литри 40

18

Готов препарат на пяна за 
антимикробно почистване на 
кожата с бетаин и 
полихексанид в опаковка от 
приблизително 200 мл

Литри 10

19

Готов разтвор за 
антимикробно почистване на 
цяло тяло, приложим при 
чувствителна или наранена 
кожа без отмиваме в опаковка 
от приблизително 500 мл

Литри 20

20
Стерилен иригационен 
разтвор за изчистване на 
биофилм на рани в опаковка 
от приблизително 350 мл

Литри 17



21

Гел за антимикробно 
почистване на носната 
лигавица с бетаин и 
полихексанид / опаковка от 
приблизително 30 мл/

Литри 2,4

Други

22

Хлоросъдържащ таблетки за 
дезинфекция на кухненско 
оборудване и изливни 
помещения, в опаковка 
приблизително 1 кг

Кг 10

23
Детергент за премахване на 
петна от йод.в приблизителна 
опаковка от 250 мл

Литри 4

24

Таблетки за съхранение на 
стерилни материали със 
съдържание на 
параформалдехид, 10 
таблетки в опаковка

Таблет
ка 50

С )  4. Приемаме при изпълнение на поръчката, сроковете за доставка след подадена писмена заявка 
да бъдат до 3 /три/ календарни дни, считано от датата на получаване на заявката, а при спешни заявки 
в рамките на същият работен ден. Доставките ще се извършват в делнични дни от 8,00ч до 15,00ч 
франко склада на Възложителя.

5. Приемаме срокът за рекламация на доставени некачествени стоки да бъде както следва: при 
явни недостатъци срокът за рекламация е три дни от получаване на дезинфектантите, а при скрити 
недостатъци рекламацията може да се прави през целия срок на годност на доставените стоки. 
Срокът за отстраняването на недостатъците от наша страна е до 3 /три/ работни дни от приемане на 
рекламацията.

6. Гарантираме доставки с остатъчен срок на годност не по-малък от 70% от срока на годност 
указан върху опаковката.

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 1% 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 дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“

ПОДАДЕНА ОТ УЧАСТНИКА: _ _ __________________________ __________________
/наименование на участника/

г^БУЛСТАТ/ЕИК: ______________________________ ___ ____________ ___

ПРЕДСТАВЛЯВАН ОТ: _________________________________________ _ _ _ _
/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 дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света София” ЕАД за срок от 12 месеца“, заявяваме следното:

Предлагаме да извършим предмета на поръчката посочен в обявата за събиране на оферти, 
съгласно представеното от нас техническо предложение и при Следните ценови условия:

ЛЬ ю ш ифскт an i мярка

g я i без ДДС за Единична- 
:  :  :  ц.шнгн.1 м-ipi..i цецавлева
S Р S .литър. без ДДС за 
SL ? У кил-ч рам. фабрична 
“  Щ таблетка. опаковка

. Обща 
стойност в ' 

лева без ДДС

i i l i l i e ь
Дезинфектанти за повърхности

1
Течен концентриран препарат с 
алдехиди без формалдехид за 
почистване и дезинфекция

Литри 300

2
Течен концентриран препарат без 
алдехиди за рискови зони на водна 
основа.

Литри 1000

3
Течен концентриран препарат, без 
съдържание на формалдехид, за 
дезинфекция на рискови зони, със 
спороци дно действие

Литри 200

4

Готов разтвор на алкохолна основа за 
бърза дезинфекция на малки работни 
повърхности и труднодостъпни места в 
опаковка от приблизително 1 литър със 
спрей помпа

Литри 300



5

Готов за употреба бързодействащ 
разтвор с ниско съдържание на алкохол 
(под 20 %), съдържащ четвъртични 
амониеви съединения, под формата на 
пяна, за почистване и дезинфекция на 
медицински изделия с чувствителни 
повърхности, в приблизителна опаковка 
1 литър, със спрей помпа

Литри 100

6

Готов за употреба ценообразуващ 
препарат, без алкохоли за почистване и 
дезинфекция на повърхности и 
оборудване в обекти със завишен 
инфекциозен риск, в приблизителна 
опаковка от 1 литър, със спрей помпа

Литри 100

7
Дезинфекциращи кърпи за почистване 
на медицински изделия и повърхности и 
бърза дезинфекция на апаратура, 
приблизителна опаковка от ЮОбр кърпи

Кърпи 2000

Препарат за почистване и 
дезинфекция на инструменти

8
Концентриран препарат за ръчна 
обработка, с глутаралдехиди, без 
формалдехид -  годност на работния 
разтвор до 7 дни

Литри 150

9
Прахообразен концентрат с ин сигу 
образуване на пероцетна киселина за 
високостепенна дезинфекция

Кг 150

10
Комбиниран ензимен и дезинфекциращ 
препарат за почистване и дезинфекция в 
една стъпка.

Литри 100

Препарат за хигиенна и хирургична 
дезинфекция на ръце

11
Антисептик на алкохолна основа, за 
хигиенна и хирургична дезинфекция на 
ръце

Литри 500

12 Антисептик, съдържащ хлорхексидин 
диглюконат 4% Литри 200

13
Хидроалкохолен тиксотропен гел на 
алкохолна основа в опаковка от 
приблизително 1 л с дозаторна помпа

Литри 150

14
Лосион за защита на кожата и 
поддържане на ръцете в опаковка от 
приблизително 1 литър

Литри 50

15 Лосион за изкъпване на бебета,без 
съдържание на алкали и сапуни Литри 50

Оперативно поле, кожа и лигавица :

16

Дезинфектант за оперативно поле и 
кожа, без йод на алкохолна основа, 
неоцветен /за алергични към йод 
пациенти /в опаковка приблизително от 
1 литър

Литри 20

17

Крем - дезинфектант за кожа и 
лигавици, при акушеро- гинекологични 
и урологични прегледи, със съдържание 
на 1 % хлорхексидин -  диглюконат в 
опаковка от приблизително 200 мл

Литри 40 /



18
Готов препарат на пяна за антимикробно 
почистване на кожата с бетаин и 
полихексанид в опаковка от 
приблизително 200 мл

Литри 10

19

Готов разтвор за антимикробно 
почистване на цяло тяло, приложим при 
чувствителна или наранена кожа без 
отмиване в опаковка от приблизително 
500 мл

Литри 20

20
Стерилен иригационен разтвор за 
изчистване на биофилм на рани в 
опаковка от приблизително 350 мл

Литри 17

21
Гел за антимикробно почистване на 
носната лигавица с бетаин и 
полихексанид / опаковка от 
приблизително 30 мл/

Литри 2,4

Други

22
Хлоросъдържащ таблетки за 
дезинфекция на кухненско оборудване и 
изливни помещения, в опаковка 
приблизително 1 кг

Кг 10

23 Детергент за премахване на петна от 
йод.в приблизителна опаковка от 250 мл Литри 4

24
Таблетки за съхранение на стерилни 
материали със съдържание на 
параформалдехид, 10 таблетки в 
опаковка

Таблет
ка 50

ГЛ

Дата:
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Длъжност: 
Подпис и печат:



П Р О Е К Т О - Д О Г О В О Р

№ ........ ........../ ............... 2018г.

Днес,............  2018г., в гр. София, се сключи настоящият договор между:

1. “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, представлявано от Изпълнителния директор д-р Гергана Коларова, наричано по-долу за 
краткост КУПУВАЧ, от една страна

и

2.............................................. . със седалище и адрес на управление: гр................. . ул.................. ,
регистрирано в търговския регистър към Агенция по вписванията е ЕИК .......................  и
идентификационен номер по ЗДДС: B G ................. , представлявано о т ........................................ -  в
качеството му н а ....... ............, наричано по-долу за краткост ПРОДАВАЧ от друга страна,

На основание чл.194, ал.1 от ЗОП н във връзка с Протокол на комисия назначена със
Заповед №.............. /..... ....2018г. на Изпълнителния Директор на ПСАГБАЛ „Света София”
ЕАД за разглеждане, оценка и класиране на оферти на участниците в проведена процедура по 
събиране на оферти с обява, с предмет: „Доставка на дезинфектанти за нуждите на 
ПСАГБАЛ „Света Софияп ЕАД за срок от 12 месеца“  се сключи настоящият Договор за 
следното:

1ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1 .Предмет на настоящия договор са периодични доставки на дезинфектанти и 

дезинфекциращи продукти, наричани в договора СТОКИ съобразно потребностите на 
КУПУВАЧА, по видове, прогнозни количества, единични цени и обща стойност съгласно 
Приложение № 1 към настоящия договор.

2.Конкретките 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 
с офертата на ПРОДАВАЧА.

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

............ (................................ ) лева без ДДС и л и ................. . (................. ...............) лева с ДДС въз
основа на оферираните единичните цени и количествата в рамките на възложените е настоящия 
договор номенклатури и съгласно Приложение № 1, неразделна част от договора.

2. Единичните цените на дезинфектантите, предмет на настоящия договор включват всички 
разходи до мястото на изпълнение.

3. ПРОДАВАЧЪТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени съобразно 
Приложение №1, валидни за целия договорен срок.

4. Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по сметка на 
ПРОДАВАЧА в срок до 60 календарни дни след изпълнение на месечните доставки и след 
предаването на дезинфектантите и представяне на фактура и подписани протоколи за доставените 
видове и количества дезинфектанти.

I I I  УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА
1.Доставките на дезинфектантите, предмет на настоящия договор се извършват от 

ПРОДАВАЧА въз основа на писмена заявка на КУПУВАЧА в тридневен срок от получаването й, а 
при спешна необходимост в рамките на същия работен ден.



В писмената заявка на КУПУВАЧА се съдържат индивидуализиращите признаци на 
дезинфектантите по вид и количество.

2. За място на изпълнението се счита склада на болницата съгласно заявката на 
КУПУВАЧА.

3. За дата на доставяне се счита датата, на която дезинфектантите са приети от материално
отговорното лице на КУПУВАЧА с приемно-предавателен протокол.

4. Доставката на дезинфектантите се удостоверява с подписана от получателя фактура и с 
приемателно-предавателен протокол.

5. Собствеността върху дезинфектантите 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 и изискванията на БДС.

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.

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

^  собствен транспорт, в съответствие с нормативно установените изискванията и да ги предаде,
1 ) придружени с необходимите сертификати за качество.

2. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да предаде дезинфектантите от съответната номенклатура, 
произход, количество и качество на мястото на доставяне и на материално-отговорното лице.

3. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да представи необходимите документи за извършване на 
плащането в деня на доставяне на дезинфектантите.

4. 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.

5. ПРОДАВАЧЪТ гарантира на КУПУВАЧА обезпечаването на регулярните му 
потребности от договорените стоки.

V ЗАДЪЛЖЕНИЯИА КУПУВАЧА
1. КУПУВАЧЪТ се задължава да предаде на ПРОДАВАЧА писмена заявка или да я 

изпрати по факс, посочен от ПРОДАВАЧА за доставка на дезинфектантите, 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 неговава 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 дезинфектантите.

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

действащото законодателство за търговия със стоките предмет на 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 тридневен срок от получаване на стоките.
- за скрити недостатъци - през целия срок на годност на доставените стоки, въз основа на 

протокол, издаден от оторизиран държавен орган.



4. КУПУВАЧЪТ уведомява писмено включително по факса ПРОДАВАЧА за наличието на 
дефекти в доставените стоки веднага след констатирането им. В рекламацията се посочва 
задължително писмената заявка, датата на доставката респ.протокола, вида на рекламираните стоки, 
основанието за рекламацията и конкретното искане за отстраняване на дефектите.

5. При рекламация за несъответствия и/или отклонения на доставените стоки, 
ПРОДАВАЧЪТ е длъжен в тридневен срок от приемане на рекламацията за своя сметка и риск да 
замени доставените стоки без необходимото качество с договорените, както и да 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 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 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 ПРОД АВАЧЪТ за доставка на заявените стоки, 
^продължило повече от пет дни след договорения срок за изпълнение, КУПУВАЧЪТ има право да 
' извърши доставка на заявените стоки от друг договорен партньор без да уведомява допълнително

ПРОДАВАЧА. При неизпълнение на задълженията на ПРОДАВАЧЪТ за доставка на заявените 
стоки повече от три пъти, КУПУВАЧЪТ има право да развали едностранно и без предизвестие 
този договор, както и да получи неустойка в размер на 10% върху остатъчната стойност на 
договора.

4. При неизпълнение на задълженията си за плащане на доставените стоки в уговорените 
срокове КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на законната лихва върху стойността на 
забавеното плащане.

5. КУПУВАЧЪТ удържа дължимите неустойки от дължимите плащания.

УЖ  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 /дванадесет/ месеца от подписването му.
2. Договорът обвързва страните и след срока по предходната точка до сключване на нов 

договор за доставка на дезинфектанти и дезинфектиращи продукти за следващ период въз основа на 
писмено уведомление от страна на КУПУВАЧА.

3. Договорът се прекратява предсрочно в следните случаи:
3.1. С едностранно писмено уведомление, отправено от КУПУВАЧА при неизпълнение на 

задълженията на ПРОДАВАЧА, при условията на раздел VII т.З от договора.
3.2. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма.
4. 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.
Адресите и координатите на страните са както следва:
4.1.3а КУПУВАЧА
Адрес за кореспонденция: гр.София ул. “Михалаки Ташев” № 2 тел/факс: 02/4470245
4.2.3а ПРОДАВАЧА
Адрес за кореспонденция: гр.София п.код........... .......... . тел:.......... факс:...................
5. Ако някоя от страните промени посочените по-горе адреси и координати, без да уведоми 

другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, произовки или други такива.
6. Страните сочат следните лица за свои представители за осъществяване на контакти и 

изпълнение на задълженията си по настоящия договор:
6.1 .ЗА КУПУВАЧА- Росица Тинкова- началник склад тел./факс 02 4470274
6.2.3А ПРОДАВАЧА-.......................
7. За дата на съобщението се смята:
датата на предаването -  при ръчно предаване на съобщението.



датата на пощенското клеймо на обратната разписка -  при изпращане по пощата, 
датата на приемането -  при изпращане по факс.

IX. ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията произтичащи от 

този договор.
2. 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.
3. Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във връзка с 

него или с неговото нарушаване, включително споровете и разногласията относно 
действителността, неизпълнението или прекратяването му, ще се уреждат от страните по 
споразумение. При непостигане на споразумение страните отнасят спора за разглеждане и решаване 
от компетентния съд по реда на ГПК.

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

Неразделна част от настоящия договор е Приложение № 1.

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

КУПУВАЧ ПРОДАВАЧ
Управител:Изпълнителен директор: 

(д-р Гергана Коларова) С •)

Главен счетоводител: 
(Лариса Дойчинова)



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 КЪМ ДОГОВОР № .......................
ЗА ДОСТАВКА НА ДЕЗИНФЕКТАНТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ПСАГБАЛ „СВЕТА СОФИЯ” ЕАД

КУПУВАЧ:..... ...............
ГА / д-р Гергана Коларова/

ПРОДАВАЧ:.................... .
/........ ................/


