СЪДЪРЖАНИЕ

на документацията за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с
обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки с обект –
доставка и предмет:„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за
нуждите на ЦСМП – Плевен”
1.

Техническа спецификация;

2.

Техническа спецификация медикаменти и медицински консумативи –

Приложение №1
3.

Указание за участие;

4.

Списък на документите – (образец);

5.

Заявление за участие – (образец);

6.

Декларация по чл.54, ал.1, 2 и 7 от ЗОП - (образец);

7.

Декларация по чл.54, ал.3-5 от ЗОП - (образец);

8.

Декларация по ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС - (образец);

9.

Декларация за участие на подизпълнител - (образец);

10.

Списък на доставките

еднакви или сходни с предмета на поръчката-

(образец);
11.

Предложение за изпълнение на поръчката - (образец);

12.

Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договора - (образец);

13.

Декларация за срока на валидност на офертата - (образец);

14.

Ценово предложение – (образец);

14.1. Ценово предложение медикаменти и медицински консумативи – Приложение
№1А
15.

Проект на договор - (образец);
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ

1. Минимални условия и изисквания на възложителя:
1.1. За срока на изпълнение на поръчката, ще трябва да бъдат доставяни
медикаменти и медицински консумативи по видове, определени в техническата
спецификация, съобразно конкретни заявки, направени от възложителя, съобразно
нуждите при осъществяване дейността по оказване на спешна медицинска помощ.
1.2. Трябва да се доставят само лекарствени продукти, които са получили
разрешение за употреба/удостоверение за регистрация, по реда на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ или Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския
парламент и Съвета, и за които разрешението за употреба/удостоверението за регистрация
е валидно, т.е. трябва да не е изтекъл срока на разрешението за употреба/удостоверението
за регистрация, както и да не е прекратено действието на разрешението за
употреба/удостоверението за регистрация, като цялата отговорност за съобразяването и
спазването на това изискване е на изпълнителя.
1.3. Трябва да се доставят само медицински консумативи, които са включени в
списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат, отговарят на изискванията на Закона за медицинските
изделия /ЗМИ/, за които няма регистрирани данни в Изпълнителната агенция по
лекарствата /ИАЛ/ и/или ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през
последните две години, както и за блокирани или изтеглени партиди през последните две
години, съгласно предоставена от ИАЛ информация, които се заплащат от обществен
фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз.
Цялата отговорност за съответствието на медицинските консумативи с
изискванията на Закона за медицинските изделия при изпълнение на договора за
обществена поръчка е на изпълнителя.
1.4. Медикаментите и медицинските консумативи, които ще се доставят трябва да
са в срок на годност, като остатъкът от срока на годност на същите, към момента на
доставката, да бъде не по-кратък от ½ от обявения от производителя срок на годност.
1.5. Доставяните медикаменти и медицински консумативи трябва да притежават
„СЕ“ маркировка.
1.6. Доставките на медикаменти и медицински консумативи трябва да се извършват
в съответствие с изискванията на закона, в т.ч. на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина /ЗЛПХМ/, Закона за контрол върху наркотичните вещества и
прекурсорите, Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и Наредба №25 от 4.11.1999 г. за
оказване на спешна медицинска помощ, в т.ч. Приложение №1 към чл. 10, ал. 1 на същата.
1.7. Доставките на медикаментите и медицински консумативи трябва да бъдат
извършвани в съответствие със заявките на възложителя /планови и спешни/, в следните
срокове: в срок до 5 /пет/ работни дни – за плановите заявки, съответно в срок до 1 /един/
работен ден – за спешните заявки.
2. Обхват на поръчката. Техническата спецификация
Информацията относно обхвата на поръчката се съдържа в техническата
спецификация, неразделна част от документацията за участие в процедурата.
Техническата спецификация – Приложение №1, се състои от две части, а именно:
2.1. „Медикаменти” – съдържаща анатомо-терапевтични кодове и наименования
на медикаментите, лекарствените форми, количеството активно вещество, и
принадлежността на лекарствените продукти към съответния лекарствен регистър
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/Приложение 2 на ПЛС, Приложение 3 на ПЛС, Регистър на утвърдените пределни цени на
лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ, Регистър на регистрираните цени на
лекарствените продукти по чл. 261а, ал. 3 от ЗЛПХМ).
2.2. „Медицински консумативи” - съдържаща наименования на медицинските
консумативи, изискуемата разфасовка.
Този единен отделен документ – Приложение №1, във вида му, в който е
приложен в документацията, представлява техническата спецификация на
поръчката.
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УКАЗАНИЯ
за участие в избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез събиране на
оферти с обява по реда на глава Двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки с обект
– доставка и предмет: „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за
нуждите на ЦСМП – Плевен”

1.
Обект, предмет и кратко описание на поръчката.
1.1. Обект на поръчката – доставка.
1.2. Предмет на поръчката: „Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
1.3. Описание на поръчката: Обществената поръчка е за доставка на
медикаменти и медицински консумативи за нуждите на Център за спешна медицинска
помощ – Плевен, за оказване на спешна медицинска помощ.
Видовете медикаменти и медицински консумативи са посочени в техническата
спецификация, приложена в документацията за участие.
Доставките следва да се извършват периодично, по заявки на възложителя /планови
– ежемесечни и спешни – при необходимост/, според конкретните нужди.
Обществената поръчка не включва обособени позиции.
2.
Прогнозна стойност. Източник на финансиране.
2.1. Прогнозна стойност на обществената поръчка – до 69 900.00лв без ДДС.
2.2. Източник на финансиране – финансирането на обществената поръчка е със
собствени средства на Възложителя.
3.
Място на изпълнение: доставките следва да се извършват до склада на
възложителя, находящ се в гр.Плевен, бул.”Георги Кочев” №8, изцяло за сметка на
изпълнителя и с осигурен от него подходящ транспорт.
Доставките на медикаментите и медицински консумативи трябва да бъдат
извършвани в съответствие със заявките на възложителя /планови и спешни/, в следните
срокове: в срок до 5 /пет/ работни дни – за плановите заявки, съответно в срок до 1 /един/
работен ден – за спешните заявки.
4.
Срок за изпълнение на договора във връзка с изпълнение на поръчката:
12 месеца, считано от датата на сключване на договора.
5. Срок на валидност на офертите – съгласно обявата за участие.
6. Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:
6.1. Участниците трябва да имат право да извършват търговия на едро с
лекарствени продукти, наркотични вещества и медицински изделия, т.е. трябва в тяхна
полза да има издадени валидни за срока на действие на договора за обществената поръчка:
 валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти съгласно
чл.195 от ЗЛПХМ /когато участникът не е производител/, респ. валидно разрешение за
производство на съответните лекарствени продукти, съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ
/когато участникът е производител/, респ. валидно разрешение за внос на съответните
лекарствени продукти, съгласно чл. 196, ал. 2 от ЗЛПХМ /когато участникът е вносител/;
 валидна лицензия за дейности, в т.ч. търговия с наркотични вещества
медицински цели, съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ;
 валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия, съгласно чл.
77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата или друг документ,
удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен
орган на съответната държава – държава членка на Европейски съюз или друга държава–
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страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария.
*Забележка: Изискването за представяне на разрешение/документ по чл. 77 от
ЗМИ не важи за производителите на съответните медицински изделия, установени на
територията на Република България, които могат да извършват търговски сделки с
произведените от тях изделия без документа по чл. 77, ал. 1 от ЗМИ.
6.2. Технически изисквания – съгласно Предложението за изпълнение на
поръчката.
7. Изисквания при определяне на цената.
7.1. Участниците следва да предложат единични цени за отделните медикаменти и
медицински консумативи, посочени в техническата спецификация, съобразно приложения
в документацията образец на Ценово предложение – Приложение №1А
7.1.2. Не се разрешава въвеждане на нови редове и преномериране.
7.1.3. Участниците трябва да попълнят от електронната таблица колона с № 8.
7.1.4. Предлаганите единични цени на медикаментите и медицинските консумативи
в офертата на участника не могат да бъдат по-високи от:
7.1.4.1 За медикаменти, включени в Приложение 2 и Приложение 3 на Позитивния
лекарствен списък – от референтните стойности по съответното приложение на
Позитивния лекарствен списък /колона M „Стойност за опаковка, изчислена на база
референтна стойност“/, съгласно чл. 55 от Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти/, които са в сила към
момента на подаването на офертата;
7.1.4.2. За медикаменти, отпускани по лекарско предписание, които не са включени
в Позитивния лекарствен списък – от пределните цени за търговец на едро, посочени в
Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско
предписание /колона О „Утвърдена пределна цена за търговец на едро”/, съгласно чл. 21, т.
2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на
лекарствените продукти/, които са в сила към момента на подаването на офертата;
7.1.4.3. За медикаменти,отпускани без лекарско предписание – от максималните
цени, посочени в Регистъра на максималните продажни цени на лекарствените продукти,
отпускани без лекарско предписание /колона Н „Регистрирана максимална продажна
цена”/, съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и
регистриране на цените на лекарствените продукти/, които са в сила към момента на
подаването на офертата.
7.1.4.3. За медицинските консумативи не могат да надвишават цените, обявени в
списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на
стойността, до която те се заплащат.Участникът е единствено отговорен за евентуално
допуснати грешки и/или пропуски в Ценовото предложение.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, в случай, че:
- не предложи единична цена за повече от 10% от медикаментите и
медицинските консумативи, посочени в Приложение №1А
8.
Начина и срока на плащане.
8.1. Възложителят ще заплаща на Изпълнителя всяка отделна изпълнена заявка,
въз основа на издадени от Изпълнителя:
- оригинална фактура;
- двустранно подписан приемно-предавателен протокол;
8.2. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 60
(шестдесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата.
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8.3. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по
банковата сметка, посочена от Изпълнителя.
9. Изисквания към лично състояние и критерии за подбор.
9.1. В обществената поръчка може да участва всеки, който отговаря на условията,
посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагане на ЗОП
(ППЗОП) и посочените в обявата и документацията към нея изисквания на възложителя.
9.2. Не може да участва в настоящия избор и ще бъде отстранен участник за който:
9.2.1. са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 - 5 и т.7 от ЗОП, а именно
когато:
9.2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл.
253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
9.2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
9.2.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по
тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или
участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен
ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или
задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
9.2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
9.2.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
9.2.1.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
9.2.2. Към офертата участниците подават декларации (по образец в оригинал) за
липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1- 5 и 7 от ЗОП.
Забележка:
- Декларацията за липса на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се
подписва от лицата, които представляват участника.
В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от членовете на
обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители или ще използва
капацитета на трети лица декларацията се представя и от тях.
- Когато участникът се представлява от повече от едно лице, Декларацията за
липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може
самостоятелно да го представлява.
В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от членовете на
обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители или ще използва
капацитета на трети лица декларацията се представя и от тях .
Лицата представляващи участника са описани в чл.40 от ППЗОП.
Съдържанието на чл.40 от ППЗОП е както следва:
„Чл. 40. (1) Лицата по чл. 54, ал. 2 и чл. 55, ал. 3 ЗОП са:
1. лицата, които представляват участника или кандидата;
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или
кандидата;
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3. други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността
на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица,
членовете на управителните или надзорните органи.
(2) Лицата по ал. 1, т. 1 и 2 са, както следва:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от
Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл.
105 от Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.
147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал.
1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал.
1 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява
клона или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която
клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които
представляват, управляват и контролират кандидата или участника съгласно
законодателството на държавата, в която са установени.
(3) В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето има повече от един прокурист,
декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена
територията на Република България, съответно територията на държавата, в която
се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП“.
9.2.3. Точка 9.2.1.3. не се прилага, когато:
9.2.3.1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
9.2.3.2. размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни
вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
приключена финансова година.
9.2.4. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
9.2.5.Мерки за доказване на надеждност
Съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.
1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират
неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване.
Доказателствата за надеждност са разписни в чл.45 от ППЗОП.
Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството
на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да
участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в чл.56, ал. 1от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или
акта.
9.2.6. Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителни разпоредби на ЗОП - "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
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на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и
независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
9.3. Не се допуска участие в настоящата обществена поръчка на дружествата,
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на свързаните с тях лица,
включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на
изключенията по смисъла на чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения
с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с
тях лица и техните действителни собственици.
9.4. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице,
представя копие от документ /договор или др./, от който да е видно правното основание
за създаване на обединението. Представения документ следва да съдържа следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението, като не е
достатъчно посочване на процентното разпределение на дейностите.
- посочване на физическото лице, упълномощено да представлява обединението
пред трети лица, в т.ч. и пред възложителя, и да подписва всички документи от името на
обединението;
- представляващият обединението се упълномощава да представи офертата от
името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя
- се гарантира, че всички членове на обединението са задължени да останат в него
за целия период на изпълнение на договора;
- се гарантира, че срокът на обединението е най-малко за времето, за което
поръчката ще бъде изпълнена.
9.4.1. Възложителят не поставя условие за създаване на юридическо лице, когато
участникът, определен за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.
9.4.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или
друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата
при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
9.4.3. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на
физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след
като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за
данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно
законодателството на държавата, в която обединението е установено.
9.5. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник
в настоящия избор за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава
заявления за участие или оферти и да сключва договори съгласно законодателството на
държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за доказване на съответствие с
изискванията за икономическо и финансово състояние, технически и професионални
способности клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя
доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.
9.6. Подизпълнители - участник в настоящата обществена поръчка може да
използва подизпълнители (когато е приложимо);
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9.6.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката,
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да
представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
9.6.2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице
основания за отстраняване от процедурата.
9.6.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на
условията по т.9.6.2.
9.6.4. В срок от 3 (три) дни, считано от датата на сключване на договора за
обществена поръчка, Изпълнителят уведомява Възложителя за името, данните за контакт и
представителите на Подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява
Възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението
на поръчката.
9.6.5. Изпълнителят се задължава в срок от 3 (три) дни, считано от датата на
сключване на договора за обществена поръчка, да сключи договор с подизпълнителите
посочени в неговата оферта.
9.6.6. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител Изпълнителя
изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на Възложителя заедно с
доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и ал.11 от ЗОП.
9.6.7. Независимо от възможността за използване на подизпълнители
отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.
9.6.8. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от Подизпълнител, може да
бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят
заплаща възнаграждение за тази част на Подизпълнителя.
9.6.9. Разплащанията по т.9.6.8. се осъществяват въз основа на искане, отправено
от Подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на
Възложителя в 15-дневен срок от получаването му.
9.6.10. Към искането по т.8.6.9. Изпълнителят предоставя становище, от което да е
видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.
9.6.11. Възложителят има право да откаже плащане по т.9.6.8., когато искането за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
9.6.12. Директното разплащане между Възложителя и Подизпълнителя се
извършва при следните правила:
9.6.12.1. Количеството възложена и качествено изпълнена работа, предмет на
обществената поръчка, се заплаща по цени фиксирани в Ценовото предложение на
Изпълнителя.
9.6.12.2. При фактурирането се начислява дължимия в момента ДДС, когато такъв
следва да се начисли съгласно действащото законодателство.
9.6.12.3. Възложителят заплаща на Подизпълнителя въз основа на издадени от
Подизпълнителя:
- оригинална фактура;
- приемно-предавателен протокол, подписан от представители на Възложителя,
Изпълнителя и Подизпълнителя.
9.6.12.4. Дължимата от Възложителя сума се заплаща по банков път в срок до 30
(тридесет) дни, считано от датата на издаване на фактурата.
9.6.12.5. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по
банкова сметка, посочена от Подизпълнителя:

9

9.6.13. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на
договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост,
ако са изпълнени едновременно следните условия:
9.6.13.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в
процедурата;
9.6.13.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е
отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
9.6.14. При замяна или включване на Подизпълнител, Изпълнителят представя на
Възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.9.6.13.
9.7. Използване на капацитета на трети лица (когато е приложимо);
9.7.1. Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на
трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите,
свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и
професионалната компетентност.
9.7.2. Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети лица,
той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи
документи за поетите от третите лица задължения.
9.7.3. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях
да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.
9.7.4. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от
него трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.9.7.3.
9.7.5. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически
и/или юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с
капацитета на трети лица при спазване на условията по чл.65, ал.2-4 от ЗОП.
9.8. Критерии за подбор:
9.8.1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност;
9.8.1.1. Участниците трябва да имат право да търгуват на едро с лекарствени
продукти.
Доказване: Участникът следва да представи валидно разрешение за търговия на
едро с лекарствени продукти съгласно чл. 195 от ЗЛПХМ /когато участникът не е
производител/, респ. валидно разрешение за производство на съответните лекарствени
продукти, съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ /когато участникът е производител/, респ.
валидно разрешение за внос на съответните лекарствени продукти, съгласно чл. 196, ал.2
от ЗЛПХМ /когато участникът е вносител/;
Съгласно чл.60 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата-членка, в която са
установени.
9.8.1.2. Участниците трябва да са лицензирани търговци за извършване на
дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични
вещества;
Доказване: Участникът следва да представи валидна лицензния за дейности, в т.ч.
търговия с наркотични вещества за медицински цели, съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ;
Съгласно чл.60 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си
в аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата-членка, в която са
установени.
9.8.1.3.Участниците трябва да имат право да търгуват на едро с медицински изделия
Доказване: Участникът следва да представи валидно разрешение за търговия на
едро с медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от Изпълнителната агенция
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по лекарствата или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински
изделия, издаден от компетентен орган на съответната държава – държава членка на
Европейски съюз или друга държава–страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария
ВАЖНО!!! Поставеното изискване не важи за производителите на съответната
медицински изделия, установени на територията на Република България, които могат да
извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без документа по чл. 77, ал. 1
от ЗМИ.
9.8.2. Икономическото и финансовото състояние – не се изискват;
9.8.3. Техническите и професионалните способности;
9.8.3.1. Участникът следва да е извършил една доставка, която е еднаква или сходна
с предмета на обособената позиция, изпълнена през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно
с доказателство за извършената услуга.
Доказване: Списък на доставките, еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на заявленията за
участие, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за
извършената доставка.
В случай, че участникът в процедурата е обединение минималното изискване се
прилага за обединението като цяло, а документите, удостоверяващи изпълнението на
минималните изисквания се представят само за участниците, чрез които обединението
доказва съответствието си с критериите за подбор
10. Указания за подготовка и представяне на офертата.
10.1. Офертата съдържа информация относно условията на които трябва да
отговаря участника (включително изисквания за годността (правоспособността) за
упражняване на професионална дейност, икономическото и финансовото състояние
техническите и професионалните способности( когато е приложимо), техническо и
ценово предложение.
10.1.1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към
обявените от възложителя условия.
10.1.2. Офертите за участие се изготвят на български език и се представя на хартиен
носител.
10.1.3. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да
промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си.
10.1.4. Всеки участник в настоящия избор за възлагане на обществена поръчка има
право да представи само една оферта.
Варианти на офертата не се допускат.
10.1.5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.
10.1.6. В настоящия избор за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
10.1.7. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура (арг.чл.101, ал.11 от ЗОП).
 Съгласно § 2, т.45 от Допълнителни разпоредби на ЗОП - "Свързани лица" са
тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на Закона за
публичното предлагане на ценни книжа.
Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от
настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП
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10.1.8. Участниците могат да посочват в офертите си информация, която смятат за
конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.
Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.
10.1.9. Възложителят откриват възлагането на настоящата поръчка с публикуване на
Профила на купувача на Обява за събиране на оферти. Към обявата, Възложителя
публикува и приложение - документация за участие.
В деня на публикуване на обявата на профила на купувача Възложителят публикува
кратка информация за поръчката на Портала за обществени поръчки (ПОП) при Агенция
по обществени поръчки (АОП).
10.1.10. Възложителят предоставя пълен, неограничен, безплатен и пряк достъп до
всички документи във връзка с обществената поръчка на своя Профил на купувача на
интернет адрес: http://www.csmp-pleven.eu, “Профил на купувача“, съответната поръчка.
10.1.10.1. Разяснения - при писмено искане, направено до три дни преди изтичането
на срока за получаване на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената
поръчка
10.1.10.2. Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са
получени по-малко от три оферти, Възложителят удължава срока за получаване на оферти
с най-малко три дни.
В този случай, Възложителят публикува най-късно на следващия работен ден:
- информация за удължаване срока за получаване на оферти на Портала за
обществени поръчки при Агенция за обществени поръчки и на своя Профил на купувача;
10.1.10.3. При основание за провеждане на жребий съгласно чл.58, ал.3 от ППЗОП,
не по-късно от два работни дни преди датата на провеждане на жребия, комисията ще
обяви чрез съобщение в Профила на купувача на Интернет адрес: www.csmp-pleven.eu,
Профил на купувача, съответната поръчка ,датата, часа и мястото на провеждане на
жребия.
10.2 Указания за попълване на офертата:
10.2.1. Всички документи в офертата на участника следва да бъдат попълнени без
корекции, подпечатани и подписани от лицата, които са законни представители на
участника, съгласно актуалната му регистрация или от упълномощено от тях лице, за което
се изисква представяне на нотариално заверено пълномощно за изпълнение на такава
функция.
10.2.2. Всички документи, свързани с офертата, се представят на български език.
Всички приложени документи на чужд език следва да са придружени с превод на
български език.
10.2.3. Приложените копия на документи следва да бъдат заверени за вярност /гриф
„вярно с оригинала”, подпис и свеж печат на участника при наличие на такъв/, заверява се
всяка страница;
10.2.4. Разходи по участие - разходите по изработването на офертата са за сметка на
участника. Участникът не може да има претенции по направените от него разходи,
включително и при некласиране.
10.2.5. При подготовка на офертите участниците са длъжни да спазват изискванията
на възложителя.
10.3. Изисквания към представяне на офертата
10.3.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна
опаковка, върху която се посочва:
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- наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
- адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
- на опаковката се изписва „Оферта за участие в обществена поръчка с
предмет: „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на
ЦСМП – Плевен”
Офертата за участие се изготвя на български език и се представя на хартиен
носител.
10.3.2. Офертата се представя в предвидения в обявата срок в деловодството на
ЦСМП - Плевен, бул."Георги Кочев" № 8 от участника или от упълномощен от него
представител - лично, или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка.
10.3.3. Срок за представяне на офертите - съгласно обявата за участие.
10.3.4. При получаване на офертата върху опаковката и се отбелязват поредният
номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ.
10.3.5. Не се приемат и незабавно се връщат на участниците, оферти, които са
представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка
или в опаковка с нарушена цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия
регистър.
10.3.6. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти
пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в
списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица.
Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистър. В тези случаи не се допуска
приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са включени в списъка.
Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията и
условията на Възложителя.
10.4. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
10.4.1. Списък на документите и информация, съдържащи се в офертата – по
образец, в оригинал;
10.4.2.Заявление за участие – по образец, в оригинал, което включва Единен
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен ;
Когато участникът е чуждестранно юридическо лице, прилага еквивалентен
документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.
Забележка: В случай че участникът е обединение, административните сведения се
представя и от всеки от членовете на обединението. В случай, че участникът ще ползва
подизпълнители или ще използва капацитета на трети лица административните
сведения се представя и от всеки от тях.
10.4.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност /когато е
приложимо/;
10.4.4. В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо
лице, представя копие от Документ /договор /, от който да е видно правното основание за
създаване на обединението /ако е приложимо/;
10.4.5. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП по
образец, в оригинал;
Забележка: В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от
членовете на обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители или ще
използва капацитета на трети лица декларацията се представя и от тях.
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10.4.6. Декларация за липса на обстоятелства по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП по
образец, в оригинал;
Забележка: В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от
членовете на обединението. В случай, че участникът ще ползва подизпълнители или ще
използва капацитета на трети лица декларацията се представя и от тях.
10.4.7. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици – по образец, в оригинал;
Забележка: В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и
от членовете на обединението.
10.4.8. Декларация от подизпълнител - за съгласие за участие като
подизпълнител – по образец, в оригинал /когато е приложимо/;
Декларацията е задължителна част от офертата на участник, който обявява, че ще
ползва подизпълнители. Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че
са повече от един.
10.4.9. Списък на услугите, еднакви или сходни с предмета на поръчката,
изпълнени през последните 3 години, считано от датата на подаване на офертите, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателства за тяхното
изпълнение – по образец, в оригинал;
10.4.10. Техническо предложение, съдържащо:
10.4.10.1. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата - оригинал или заверен копие (представя се,
когато офертата или някой документ от нея не е подписана от лицата, които имат право на
това, съгласно актуалната регистрация на участника, а от изрично упълномощен техен
представител);
Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да
подпише офертата или отделни документи от нея;
10.4.10.2.
Предложение за изпълнение на поръчката – по образец, в
оригинал;
10. 4.10.3.
Декларация за съгласие с клаузите в проекта на договора – по
образец, в оригинал;
10.4.10.4. Декларация за срока на валидност на офертата – по образец, в оригинал;
10.4.11. Ценово предложение съдържащо:
10.4.11.1.Ценово предложение – по образец в оригинал;
10.4.11.2. Ценово предложение медикаменти и медицински консумативи Приложение №1А;
11. Разглеждане и оценявана на офертите
11.1. Възложителят със заповед определя състав на Комисия от нечетен брой лица,
които да разгледат и оценят получените оферти.
11.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
представители на участниците.
Легитимирането пред комисията на присъстващите лица се осъществява както
следва:
- за участниците – лична карта и копие от документ (оставащ за Възложителя),
удостоверяващ представителната власт на лицето (когато участникът е юридическо лице).
В случай, че присъства пълномощник – лична карта и пълномощно (пълномощното се
представя в оригинал или заверено копие с гриф “вярно с оригинала” подпис и мокър
печат на участник при наличие на такъв и остава за Възложителя);
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11.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява
ценовите предложения.
С горепосочените действия приключва публичната част от заседанието на
комисията.
11.4. Комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от
участника, и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на
информация от други лица или органи.
11.5. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване,
след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на
купувача.
12. Критерий за възлагане –
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия - „най
ниска цена“ .
Оценката по този показател В1 е сума от оценките за отделните медикаменти и
медицински консумативи от Приложение №1А.
Оценката за всеки медикамент и медицински консуматив се определя като
съотношение на най-ниската предложена цена за този медикамент или медицински
консуматив към предложената за него цена от n-тия участник , по следната формула:
Ц min.
Ц 1,2,3,.......... = ------------ = 1,00 ,
Ц n.
където Ц 1,2,3,......... е оценката по първия, втория и т.н. медикаменти или
консуматив от Приложение №1А, Ц min. е най-ниската предложена цена за съответния
медикамент или медицински консуматив, а Ц n. е цената предложена от съответния
участник за същия. Оценката се закръглява до два знака след десетичната запетая/до
стотни/.
Общата оценка – В1 по показател ”Цена” се определя по следната формула:
Ц1+Ц2+Ц3+..........
1+1+1+......
139
В1 = --------------------------- = ------------------------ = ----------------- = 1,00 ,
139
139
139

където Ц 1,Ц2,Ц3,......... е оценката по първия, втория и т.н.медикамент и
медицински консуматив от Приложение №1А, а числата 129 е общия брой на включените
в Приложение №1А медикаменти и медицински консумативи.
Максимална оценка 1/единица/получава офертата с предложената най-ниска цена
за всеки медикамент и медицински консуматив от Приложение №1А.
На първо място се класира участникът получил най-висока обща оценка-В1.
Оценката се закръглява до два знака след десетичната запетая/до стотни/.
Всички единични цени се посочват в български лева, без включен ДДС. Те са цели
или дробни числа. Ако са дробни числа трябва да бъдат закръглени до втория знак след
десетичната запетая /до стотни/.Посочените цени трябва да са число различно от нула.
За медикаменти и медицински консумативи, за които участникът няма да предлага
цена, на съответния ред от ”Ценовото предложение медикаменти и медицински
консумативи”- Приложение №1А, се изписва текст ”не предлага”. Цената се представя в
лева, без ДДС, като не се допуска предложение за цена с нулева стойност.
На първо място се класира участника получил най-висок резултат.
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Липсата на ценово предложение за някоя от номенклатурните единици, не е
основание за отстраняването на същата от участие в процедурата.
12.3. При основание за провеждане на жребий, съгласно чл.58, ал.3 от ППЗОП, не
по-късно от два работни дни преди датата на провеждане на жребия, комисията ще обяви
чрез съобщение в Профила на купувача на Интернет адрес: www.csmp-pleven.eu, /Профил
на купувача, съответната поръчка /,датата, часа и мястото на провеждане на жребия.
Теглене на жребий.
Комисията за разглеждане и оценка на офертите провежда публично жребий за
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако критерият за
възлагане е най-ниска цена и тази цена се предлага в две или повече оферти.
Тегленето на жребия ще се проведе съгласно следните правила:
Тегленето на жребий се извършва от комисията, като датата, място и часа на
жребия се съобщават писмено на участниците с еднакви най-ниски цени, които имат право
да участват в жребия. Право да присъстват при тегленето на жребия имат и лицата по чл.
97, ал. 3 от ППЗОП. Те се уведомяват за датата, мястото и часа на теглене на жребия не покъсно от 2 работни дни преди датата на провеждане на жребия, чрез съобщение,
публикувано на профила на купувача на възложителя.
При тегленето на жребия могат да присъстват представители на участниците, които
са техни законни представители или са изрично упълномощени от законните
представители на участника. Лицата представят пълномощно в оригинал или нотариално
заверено копие.
Тегленето на жребия започва в определения час. Ако до този час не са се явили
представител/и на участниците, комисията пристъпва към тегленето на жребия.
Комисията предварително подготвя два или при необходимост повече еднакви
празни непрозрачни плика и билети с имената на участниците в жребия.
Член на комисията поставя в празните пликове билетите с изписани имената на
участниците. Билетите се подписват преди това от членовете на комисията и от
представители на участниците.
Друг член на комисията затваря пликовете с билетите вътре, поставя ги в
непрозрачна кутия и ги разбърква.
На всеки от участниците се предоставя възможност при желание от негова страна
да разбърка отново пликовете в кутията.
Председателят на комисията изтегля един от пликовете, отваря го и обявява
спечелилия участник.
С цел удостоверяване коректността на избора се отваря и другия/гите плик/кове, за
да се запознаят присъстващите с неговото/тяхното съдържание.
Проведеното теглене на жребий се отразява в протокола на комисията.
13.
Сключване на договор
13.1. С класирания на първо място участник Възложителят сключва писмен
договор в 30-дневен срок от датата за определяне на изпълнител.
13.2. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за
обществена поръчка, при условие, че при подписване на договора определеният
изпълнител изпълни приложимите задължения по чл.112 от ЗОП към настоящия избор, а
именно изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП;
Ако след покана за сключване на договор, определеният за изпълнител откаже
сключването на договора Възложителят може да сключи със следващия класиран
участник.
За отказ се приема постъпил писмен отказ от участника или неявяването в срока,
определен от възложителя, без обективни причини.
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За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за
обществени поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП.

Образец

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ И ИНФОРМАЦИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В
ОФЕРТАТА

№

Съдържание

Вид на
документите Количество
/оригинал
на
или
документите
заверено
/бр. листи/
копие/

От лист
до лист

1
2
….

Дата
Име и фамилия
Качеството на представляващия
участника
Подпис на лицето и печат

............................/ ............................/ ............................
..........................................................................................
…………………………………………………………..
...........................................................................................
До
Директора
На ЦСМП – Плевен
бул.”Георги Кочев” № 8
гр.Плевен

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
за участие в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява по реда на глава
Двадесет и шеста от Закона за обществени поръчки с
предмет: „Доставка на
медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
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От………………………………………………………………………………………
(наименование на участника)
Седалище и адрес на управление: …………………………………………………………..
Тел:…………………/Факс: ………........………/Е-mail: …………………………………
ЕИК/Булстат:………………………адрес на кореспонденция: ……………………………
УВАЖАЕМИ Г-ЖО ДИРЕКТОР,
С настоящото представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас обществена
поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
обществените поръчки с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
1.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в
обявената от Вас обществена поръчка, изискванията на ЗОП и ППЗОП. Съгласни сме с
поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
2. Ще изпълним поръчката в съответствие с Техническата спецификация,
изискванията на Възложителя и представените с нашата оферта "Техническо
предложение" и "Ценово предложение".
3. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме
(относимото се подчертава) следните подизпълнители:
% от стойност на поръчката
Подизпълнител
Видове работи от предмета (посочете съответстващия
(избройте имената и
на видовете работи дял на
на поръчката, които ще
адресите на
участие на всеки
изпълнява
подизпълнителите, ЕИК/ЕГН) (посочете видовете работи)
подизпълнител в % от
стойността на поръчката)
1.
2.
………………………………..
4. Декларираме, че в случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената
поръчка, се задължаваме, при подписването на договора да изпълним задължението си по
чл. 67, ал. 6 от ЗОП.

Дата (д/м/г)
Име и фамилия
Качеството на представляващия участника
Подпис на лицето и печат
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Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на 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)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
в съответствие с изискванията на възложителя във връзка с обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
обществените поръчки, с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е:
1.1 Не съм осъден с влязла в сила присъда, 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 по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
й) престъпление против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
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1.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т. 1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
2.1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по
т. 1.1, в друга държава членка или трета страна;
2.2. Осъждан съм с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т.
1.1, в друга държава членка или трета страна, но съм реабилитиран за следното
престъпление, посочено в т.1.1: ............................................................................................
(в случай, че лицето не е осъждано – попълва НЕ на празното място)
3. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от Наказателния кодекс за
деклариране на неверни обстоятелства.

Дата
Име и фамилия
Подпис

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
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Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3, 4 и 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)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
в съответствие с изискванията на възложителя във връзка с обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
обществените поръчки, с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
ДЕКЛАРИРАМ

Ч Е:

1. Представляваният от мен участник:
1.1. Няма задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла
на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на 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.
1.2. Има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на
чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към
държавата или към общината по седалището на Възложителя и на 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.
......................................................................................................................................
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*(В случай, че лицето има задължения – попълва ИМА на празното място.*
В случай, че лицето няма задължения – попълва НЕ на празното място).
2. За представляваният от мен участник не е налице неравнопоставеност в случаите
по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.
3. За представляваният от мен участник не е установено, че е представил документ с
невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
4. За представляваният от мен участник не е установено, че не е предоставил
изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за
отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в
обстоятелствата в 3-дневен срок от настъпването им.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.

Дата
Име и фамилия
Подпис

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице,
декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП се подписва от
лицето, което може самостоятелно да го представлява.
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Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
свързаните с тях лица и техните действителни собственици
Подписаният/ата…………………………………………………….......................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност .....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.
Представляваното от мен дружество е/не е регистрирано в юрисдикция с
(ненужното се зачертава)
преференциален данъчен режим, а именно: ………………………………………………..
2.
Представляваното от мен дружество е/ не е свързано с лица, регистрирани в
(ненужното се зачертава)
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно:……………………………….
3.
Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т………от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим.
4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия.
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.
23

Дата
Име и фамилия
Подпис и печат

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................

Забележка:1.Декларацията се подписва от лицето, което може да представлява участника
самостоятелно съгласно чл. 40, ал.2от ППЗОП.
2. В случай че участникът е обединение, декларацията се представя и от членовете на
обединението.
Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Подписаният
............................................................................................................................
(трите имена)
данни по документ за самоличност:
.......................………………………………........................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на
...............................................................................................................................
(длъжност)
на
...........................................................................................................................................................
(наименование на подизпълнителя)
седалище и адрес на управление: ..................................................................................................
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail: ........................................................
с идентификационен номер ЕИК/БУЛСТАТ ...............................................................................,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. От името на представляваното от мен лице:
.......................................................................................................................................................
(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ)
изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на
.......................................................................................................................................................
(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител)
при изпълнение на обществена поръчка с предмет:
„...................................................................................................................................................“
2.

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са:
....................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
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........(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще
бъдат изпълнени от подизпълнителя)
3.Запознати сме с разпоредбата на чл.101, ал.9 от ЗОП, че заявявайки желанието си
да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, нямаме право да се
явим като участник в горепосочената обществена поръчка и да представим самостоятелна
оферта.
4.
Данни за банковата сметка:
Обслужваща банка:
IBAN
BIC
Титуляр на сметката:

Дата ( д/м/г )
Име и фамилия
Подпис и печат
Забележка: Такава декларация се подава от всеки подизпълнител, в случай че са
повече от един.
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Образец
СПИСЪК
по чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП
Подписаният/ата……………………………………………………............................
(трите имена)
Данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството сина ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
в съответствие с изискванията на възложителя във връзка с обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
обществените поръчки, с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на нашата оферта сме
изпълнили описаните по-долу ДОСТАВКИ, еднакви или сходни с предмета на
конкретната обществена поръчка, както следва:
№

Предмет на изпълнената Стойност/цена (без Крайна дата
доставката
и
кратко ДДС)и количество/ изпълнение
описание
брой/обем
на доставката
изпълнената
доставка

на Получател
на на услугата –
адрес, телефон,
факс, електронна
поща

1
2
…
…
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В подкрепа на посочените в Списъка доставки, изпълнени от нас, прилагаме
следните доказателства за извършената услуга:
1…………….
2…………….
Дата
Име и фамилия
Подпис

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
Образец

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на обществена поръчка
Подписаният/ата……………………………………………………............................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето Ви представяме нашето Техническо предложение за изпълнение на
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на
медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
След запознаване с всички документи и образци на документацията за участие в
процедурата, ние удостоверяваме и потвърждаваме, че фирмата ни отговаря на
изискванията и условията, посочени в документацията за участие в процедурата.
Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от
Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.
Запознати сме с проекта на договор, приемаме условията и клаузите на проекта на
договор за изпълнение на доставката, в това число предвидените условия и начин на
плащане и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор по приложения в
документацията образец в законоустановения срок.
След като получихме и проучихме документацията за участие с настоящото
Техническо предложение правим следните обвързващи предложения за изпълнение на
обществената поръчка, в т.ч:
1. Предлагаме качествено и добросъвестно изпълнение на поръчката, при спазване на
всички обявени условия и изисквания на Възложителя, както и в съответствие с
действащата нормативната уредба. Ще изпълняваме предмета на поръчката, спазвайки
изискванията на Възложителя, техническата спецификация, всички клаузи на договора,
както и действащото законодателство, уреждащо доставката на медикаменти и
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медицински консумативи.
2. Срокът на изпълнение на поръчката е 1 (една) година, считано от датата на
подписване на договора за обществена поръчка .
3. Задължаваме се за срока на изпълнение на поръчката да доставяме медикаменти и
медицински консумативи по видове, определени в техническата спецификация, съобразно
конкретни заявки, направени от възложителя, според нуждите при осъществяване
дейността по оказване на спешна медицинска помощ.
4. Задължаваме се да доставяме само лекарствени продукти, които са получили
разрешение за употреба/удостоверение за регистрация, по реда на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ или Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския
парламент и Съвета, и за които разрешението за употреба/удостоверението за регистрация
е валидно, т.е. не е изтекъл срока на разрешението за употреба/удостоверението за
регистрация, както и не е прекратено действието на разрешението за
употреба/удостоверението за регистрация.
5. Задължаваме се да доставяме само медицински консумативи, които са включени в
списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на
стойността, отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, за които
няма регистрирани данни в Изпълнителната агенция по лекарствата /ИАЛ/ и/или
ЕUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за
блокирани или изтеглени партиди през последните две години, съгласно предоставена от
ИАЛ информация, които се заплащат от обществен фонд в поне една от страните - членки
на Европейския съюз.
6. Задължаваме се да доставяме само медикаменти и медицински консумативи, които
са в срок на годност, като остатъкът от срока на годност на същите, към момента на
доставката е не по-кратък от ½ от обявения от производителя срок на годност.
7. Задължаваме се да доставяме само медицински консумативи, които притежават
„СЕ“ маркировка.
8. Задължаваме се доставките на медикаменти и медицински консумативи да се
извършват в съответствие с изискванията на закона, в т.ч. на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, Закона за контрол върху наркотичните
вещества и прекурсорите, Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и Наредба №25 от
4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ, в т.ч. Приложение №1 към чл. 10,
ал. 1 на същата.
9. Задължаваме се доставките на медикаментите и медицински консумативи да бъдат
извършвани в съответствие със заявките на възложителя /планови и спешни/, в следните
срокове: в срок до 5 /пет/ работни дни – за плановите заявки, съответно в срок до 1 /един/
работен ден – за спешните заявки.
10. Задължаваме се да извършваме доставките до склада на възложителя, находящ се
в гр.Плевен, бул.”Георги Кочев” №8, изцяло за наша сметка и с осигурен от нас подходящ
транспорт.
11. Съгласни сме да се придържаме към това предложение в срок до дата:
31.08.2018 г.
12. Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в
обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора.
Също така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна
информация, умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето
изключване от участие в настоящата обществена поръчка.
13. Уверяваме Ви, че нашата оферта напълно съответства на изискванията, поставени
от Възложителя за изпълнението на поръчката.
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Дата
Име и фамилия
Подпис и печат

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................

Образец

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие с клаузите в проекта на договора

Подписаният/ата……………………………………………………..............................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
в качеството ми на участник в избор на изпълнител на обществена поръчка, чрез
събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществени
поръчки с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите
на ЦСМП – Плевен”
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него.

Дата
Име и фамилия
Подпис и печат

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
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Образец
ДЕКЛАРАЦИЯ
за срок на валидност на офертата
Подписаният/ата……………………………………………………............................
(трите имена)
Данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството сина ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,

в съответствие с изискванията на възложителя във връзка с обществена поръчка
чрез събиране на оферти с обява по реда на Глава двадесет и шеста от Закона за
обществените поръчки, с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински
консумативи за нуждите на ЦСМП –Плевен”

ДЕКЛАРИРАМ:
1.
Срокът на валидността на нашата оферта (включително Техническото
предложение и Ценово предложение ) е до 16:00 ч. на 31.08.2018 година.
2.
Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети в
офертата до изтичане на срока на валидност на офертата.

Дата
Име и фамилия
Подпис и печат

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
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Образец
Ц Е Н ОВ О П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е
за изпълнение на обществена поръчка
Подписаният/ата……………………………………………………............................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................…...............
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………....…
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ.........................................................................................................................,
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,
С настоящето Ви представяме нашето ценово предложение за изпълнение на
обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет: „Доставка на
медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен”
След запознаване с всички документи и образци на документацията за участие в
процедурата, ние приемаме да изпълним обществената поръчка, съгласно изискванията на
Възложителя и предоставяме на вниманието Ви следното попълнено, според изискванията
на процедурата за възлагане на обществената поръчка,
ценово предложение за
медикаменти и медицински консумативи – Приложение №1А.
Предложената от нас цена е обвързваща за целия срок на договора.
Предложените от нас единични цени на медикаментите не са по-високи от
регулираните цени в:
- Приложение 2 и Приложение 3 на Позитивния лекарствен списък /колона М
„Стойност за опаковка, изчислена на база референтна стойност“/, които са в сила към
момента на подаването на офертата – за лекарствените продукти, включени в ПЛС;
- Регистъра на пределни цени на лекарствените продукти, отпускани по лекарско
предписание /колона О „Утвърдена пределна цена за търговец на едро”/, които са в сила
към момента на подаването на офертата – за лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание, които не са включени в ПЛС;
- Регистъра на максималните продажни цени на лекарствените продукти,
отпускани без лекарско предписание /колона Н „Регистрирана максимална продажна
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цена”/, които са в сила към момента на подаването на офертата – за лекарствените
продукти, отпускани без лекарско предписание.
Предложените от нас единични цени на медицинските консумативи /предлаганите
цени за конкретните медицински изделия, посочени в техническата спецификация/ не
надвишават цените, обявени в списъка по чл. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за
съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските
изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат.
Неразделна част от Ценовото предложение е:
1.
Приложение №1 А - Ценово предложение за медикаменти и медицински
консумативи
ЗАБЕЛЕЖКА:

Предлаганите цени следва да се посочват в лева, закръглени до стотинка;

Посочените цени трябва да са число различно от нула.

За медикаментите и медицинските консумативи,за които участникът няма да
предлага цена, на съответния ред от Приложение №1А се изписва текст ”не предлага”

Приложение №1А, съдържащо единична цена на медикаментите и
медицинските консумативи се представя на хартиен и на магнитен носител;
ВАЖНО!!! Хартиеният и електронният носител трябва да са идентични по своето
съдържание.

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата, в случай, че:
- към Ценовото предложение не представено Приложение №1А, или същото е
неподписано от участника;
- не е предложена единична цена за повече от 10% от медикаментите медицинските
консумативи, посочени в Приложение №1А;

Дата
Име и фамилия
Подпис и печат

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................
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Образец
Проект на договор
ДОГОВОР
за възлагане на обществена поръчка
за доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на ЦСМП – Плевен
№ ……………………….

Днес, ........................... 2018 г., в гр. Плевен, между:
1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - Плевен, със седалище и
адрес на управление: гр.Плевене, бул.»Георги Кочев»№87, БУЛСТАТ 000411973,
представлявано от Директора д-р Мирослава Христова и Рени Добрева – гл.счетоводител,
наричана за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна,
и
2 „…...............................……..” (наименование и правно-организационна форма на
изпълнителя), със седалище и адрес на управление: гр.…………, с ЕИК …………,
БУЛСТАТ1 …….. (за чуждестранно лице – съответната идентификация съгласно
националното законодателство на държавата, в която лицето е установено),
представлявано от …………. – ……….. (качество на представляващия
изпълнителя/обединението), наричано по долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ2, от друга
страна, на основание чл. 194, ал.1 от ЗОП, във връзка с обществена поръчка чрез събиране
на оферти с обява с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински консумативи за
нуждите на ЦСМП – Плевен”
се сключи настоящия договор за следното:
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА:
Чл.1. Възложителят възлага, а изпълнителят приема и се задължава, съгласно
клаузите на настоящия договор и приложенията към него, представляващи неразделна част
от същия, да извършва доставка на медикаменти и медицински консумативи за нуждите на
1

В случай, че участникът, избран за изпълнител, е обединение на лица, което не е юридическо лице.
Когато участникът, избран за изпълнител, е обединение текстът се допълва, като изрично се посочва, че
Изпълнителят е обединение и се изписват данните на всеки негов член, както и кой член на обединението
има представителна власт да подпише договора.
2
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ЦСМП – Плевен за оказване на спешна медицинска помощ /наричани общо и за краткост в
настоящия договор „доставките“/.
Чл.2. Доставките, предмет на договора, следва да бъдат изпълнени съобразно
всички изисквания, посочени в него, както и тези на действащото приложимо българско
законодателство.
II. СРОК НА ДОГОВОРА И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ:
Чл.3. Настоящият договор влиза в сила от дата на подписването му и има действие
за срок от 12 /дванадесет/ месеца.
Чл.4. Място на изпълнение на доставките, предмет на настоящия договор –
доставките се извършват франко склада на възложителя, находящ се в гр. Плевен, бул.
„Георги Кочев“ №8.
ІІІ. КОЛИЧЕСТВО:
Чл.5. Конкретните количества на медикаментите и медицинските консумативи са в
зависимост от конкретните потребности и се осигуряват след направена заявка от страна
на Възложителя.
Чл.6. Възложителят си запазва правото да променя същите съобразно неговите
актуални нужди за дейността.
ІV. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Чл.7. Единичните цени на доставките:
1. Единичните цени, на които ще бъдат доставяни медикаментите и медицинските
консумативи, предмет на настоящия договор, са съгласно ценовото предложение на
изпълнителя, въз основа на което е определен изпълнителя –посочените на съответния ред
в ценовото предложение до наименованието на съответния медикамент и медицински
консуматив, но не по-високи от следните регулираните цени:
- за медикаментите, включени в Приложение 2 и Приложение 3 на Позитивния
лекарствен списък – не по-високи от референтните стойности по съответното приложение
на Позитивния лекарствен списък /колона M „Стойност за опаковка, изчислена на база
референтна стойност“/, съгласно чл. 55 от Наредбата за условията, правилата и реда за
регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти/, които са в сила към
момента на подаването на офертата;
- за медикаментите, отпускани по лекарско предписание, които не са включени в
Позитивния лекарствен списък – не по-високи от пределните цени за търговец на едро,
посочени в Регистъра на пределните цени на лекарствените продукти, отпускани по
лекарско предписание /колона О „Утвърдена пределна цена за търговец на едро”/, съгласно
чл. 21, т. 2 от Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на
цените на лекарствените продукти/, които са в сила към момента на подаването на
офертата;
- за медикаментите, отпускани без лекарско предписание – не по-високи от
максималните цени, посочени в Регистъра на максималните продажни цени на
лекарствените продукти, отпускани без лекарско предписание /колона Н „Регистрирана
максимална продажна цена”/, съгласно чл. 2, ал. 4 от Наредбата за условията, правилата и
реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти/, които са в сила
към момента на подаването на офертата;
- за медицинските консумативи – не по-високи от цените, обявени в списъка по чл.
1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия
по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те
се заплащат.
2. Общата стойност по договора е до 69 900.00/шестдесет и девет хиляди и
деветстотин/ лева, без включен ДДС.
Забележка: Общата стойност е прогнозна, съобразно прогнозни количества.
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3. Възложителят заплаща на изпълнителя дължимите суми /цена/ за извършени и
приети доставки, в срок до 60 /шестдесет/ календарни дни, считано от датата на
получаване от възложителя на издадената от изпълнителя надлежна фактура.
4. Фактурите се издават ежемесечно – до 30-то число на съответния месец, като се
фактурират осъществените и приети доставки.
5. Всички плащания по настоящия договор се извършват по банков път, в български
лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка:
IBAN: .......................
BIC: .........................
при банка ......................................

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ:
Чл.8. Възложителят има право:
1. Да получава качествено и срочно изпълнение по настоящия договор, в
необходимото му количество.
2. Когато изпълнението не съответства на заявеното – по вид, качество, количество
и срок:
2.1. Да откаже заплащането на част или на цялата сума /цена/, докато доставката не
бъде изпълнена надлежно.
2.2. Да върне съответната стока, която е в по-голямо от заявеното количество, без да
дължи заплащане.
2.3. Да върне съответната стока, която е некачествена и да иска замяната й с друга с
необходимото качество. За замяна на некачествена стока с друга – с нужното качество,
възложителят не дължи заплащане на изпълнителя. Замяната се извършва от изпълнителя
изцяло за негова сметка.
2.4. Да откаже получаването и приемането на съответната стока, която не е била
доставена в срок, без да дължи заплащане за същата, както и без да дължи каквито и да
било обезщетения и неустойки.
2.5. Упражняването на посочените в предходните точки от т.2.1 до т.2.4
включително права и предприемането на посочените действия или на част /някое/някои–
заедно, поотделно/ от тях, както и в каква последователност, е предоставено на преценката
на възложителя и изцяло зависи единствено от него.
Чл.9. Възложителят се задължава:
1. Да приеме доставките, извършени в срок на мястото на доставка, съгласно чл.14,
т.2 и т.4 от настоящия договор, съответстващи по вид, качество и количество на
необходимото и заявеното от възложителя.
2. Да заплаща на изпълнителя дължимите суми /цена/ за доставените и приети
лекарствени продукти и медицински изделия, по единични цени, при условията и в срока
по раздел ІV от настоящия договор.
Чл.10. Изпълнителят има право да получи цената за доставените от него и приети
от възложителя лекарствени продукти и медицински изделия, по цени, при условията и в
срока по раздел ІV от настоящия договор.
Чл.11. Изпълнителят се задължава:
1. Да изпълнява възложената му поръчка с дължимата професионална грижа, точно,
качествено, в необходимото количество, добросъвестно и в срок, при спазване на всички
относими нормативни изисквания, съгласно условията на настоящия договор, ведно с
приложенията към същия.
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2. Да извършва доставки на лекарствени продукти и медицински изделия
/медицински консумативи/, за нуждите на възложителя, в количество каквото е
необходимо на възложителя и заявено от него.
3. Да извършва доставките на договореното място на доставка – склада на
възложителя, находящ се в гр.Плевен, бул. „георги Кочев“ №8.
4. Да поддържа достатъчна складова наличност от посочените в техническата
спецификация лекарствени продукти и медицински изделия.
5. Да извършва доставка заявените от възложителя медикаменти и медицински
консумативи в рамките 1 /един/ работен ден, считано от датата на заявката – за спешните
заявки и в рамките на 5 /пет/ работни дни, считано от датата на заявката – за плановите
заявки.
6. Да замени изцяло за своя сметка, върнатата му от възложителя некачествена
стока с друга – с нужното качество. Срокът за замяната е същия като за доставка по
спешни заявки – в рамките на 1 /един/ работен ден, считано от датата на връщане от
възложителя на изпълнителя на некачествената стока.
7. Да доставя само медикаменти, които са получили разрешение за
употреба/удостоверение за регистрация, по реда на Закона за лекарствените продукти в
хуманната медицина /ЗЛПХМ/ или Регламент (ЕО) №726/2004 на Европейския парламент
и Съвета, и за които разрешението за употреба/удостоверението за регистрация е валидно
– да не е изтекъл срока на разрешението за употреба/удостоверението за регистрация,
както и да не е прекратено действието на разрешението за употреба/удостоверението за
регистрация, за което – да следи, като съобразяването и спазването на това изискване, при
изпълнението на поръчката, е отговорност на изпълнителя.
8. Да доставя само медицински консумативи, които са включени в списъка по чл. 1,
т. 1 от Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, отговарят на изискванията на чл. 34 от
Закона за медицинските изделия /ЗМИ/, за които няма регистрирани данни в
Изпълнителната
агенция
по
лекарствата
/ИАЛ/
и/или
ЕUDAMED
за
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или
изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ
информация; които се заплащат от обществен фонд в поне една от страните - членки на
Европейския съюз.
9. Да доставя медикаменти и медицински консумативи, остатъкът на срока на
годност на които към датата на доставката е не по-малък от ½ от срока на годност, о бявен
от производителя.
10. Доставените медикаменти и медицински консумативи да отговарят на БДС.
11. Да доставя само медикаменти и медицински консумативи , които притежават
„СЕ” маркировка.
12. Да спазва всички технически норми и стандарти, изисквания и условия,
относими към изпълнението на поръчката.
13. Да разполага през целия срок на действие на настоящия договор с необходимите
за срочно и качествено изпълнение на поръчката квалифициран персонал, както и с
подходящи помещения/складова база, оборудване, съоръжения, транспортни средства,
осигуряващи правилното съхранение и транспортиране на лекарствените продукти и
медицински изделия, осигуряващи изпълнение на обществената поръчка при спазване
принципите и изискванията за Добра дистрибуторска практика, по смисъла на § 1, т. 1 от
Допълнителните разпоредби на Наредба № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и
изискванията за Добрата дистрибуторска практика, издадена от Министъра на
здравеопазването.
14. Да извършва доставките при спазване изискванията на закона, в т.ч. на Закона за
лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за медицинските изделия, Закона за
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контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, Наредба №25 от 4.11.1999 г. за
оказване на спешна медицинска помощ, в т.ч. Приложение №1 към чл.10, ал. 1 на същата,
Наредба № 39 от 13.09.2007 г. за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска
практика.
15. Да не разгласява и да не разпространява информация, във връзка с поръчката,
станала му известна във връзка с участието в същата и изпълнението й.
Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не допуска промяна в състава на
обединението за времето на действие на този договор, в противен случай
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора и да търси обезщетение
за вреди3.
Чл. 13. (1) 4 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи пълна отговорност за действията и/или
бездействията на подизпълнителите си (в случай, че предвижда такива), като участието
им при изпълнението на поръчката, не изменя или намалява задълженията на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор. Видът и делът на участието на
подизпълнителя/те следва да бъдат същите, като посочените в офертата на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а именно:
идентифициращите
Вида на работите, Дял на участието
№ Наименование
на
подизпълнителя

данни
за
всеки
подизпълнители
(ЕИК/ЕГН и адрес)

които съответният
подизпълнител
ще
извършва

на
подизпълнителя
(процент
от
общата стойност
на
поръчката,
съобразно вида на
работите, които
съответният
подизпълнител ще
извършва )

(2). В отношенията си с подизпълнителите, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
предвиди гаранции, че:
1. приложимите клаузи на настоящия договор са задължителни и за
подизпълнителите;
2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до
неизпълнение на договора, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да иска освобождаването си от
отговорност;
3. при осъществяване на контролните си функции, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и/или друг
компетентен орган, ще могат без ограничения да извършват проверка на дейността и
документацията на подизпълнителите;
4. участието на подизпълнителите ще е съобразно посоченото в офертата за участие
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и няма да бъде променяно за срока на изпълнение на настоящия
договор.
5. отношенията между ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и подизпълнителите не пораждат никакви
задължения за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение в срок до три
дни от сключването на настоящия и да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален
екземпляр от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ отговаря на изискванията на възложителя и на нормативните
изисквания за изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на
договора за подизпълнение.
3

Тази разпоредба се вписва в случай, че изпълнителят е обединение.

4

Разпоредбата се вписва, в случай че се предвижда участието на подизпълнител/и, съгласно
офертата на участника, избран за изпълнител.
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури свои представител, както и
представител на ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ (в случай че има такъв/ва) при приемането
на дейност по договора за обществена поръчка.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не превъзлага изпълнението на една или
повече от дейностите, включени в предмета на обществената поръчка на лица, които не са
подизпълнители, като е длъжен да предвиди такова задължение и за
ПОДИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ИТЕ (в случай че има такъв/ва) в сключваните с тях договори.
VІ. ЗАЯВЯВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. РЕКЛАМАЦИИ:
Чл.14. Заявяването на необходимите на възложителя лекарствени продукти и
медицински изделия, които следва да бъдат доставени от изпълнителя, се извършва от
възложителя по следния начин:
1. Възложителят изготвя ежемесечно планови писмени заявки за необходимите му
медикаменти и медицински консумативи, като посочва същите по вид и количество.
Писмените заявки се изпращат по пощата или по факс ........................, посочен от
изпълнителя.
2. Срокът на доставка за изпълнение на заявките не може да бъде по-дълъг от 5 /пет/
работни дни, считано от датата на заявката.
3. При необходимост, възложителят има правото да направи допълнителна спешна
заявка: устна заявка чрез обаждане на посочения от изпълнителя телефон за заявки и за
връзка при изпълнението на договора: ...................................................................................
Забележка: Вписва се посочен от изпълнителя телефон за заявки и за връзка при
изпълнението на договора.
Счита се, че лицето което отговаря на посочения телефон е компетентно и
надлежно оправомощено от изпълнителя за приемане на заявките.
4. Срокът на доставка за изпълнение на допълнителните спешни заявки не може да
бъде по-дълъг от 1 работен ден, считано от датата на заявката.
5. Транспортът за извършването на доставките е изцяло задължение и отговорност
на изпълнителя и е за сметка на последния, съответно е включен в офертната цена и не
подлежи на допълнително заплащане от страна на възложителя.
6. Доставките на лекарствени продукти и медицински изделия, в т.ч. медицински
консумативи, се извършват в склада на възложителя, находящ се в гр.Плевен, бул.„Георги
Кочев“ №8.
7. Доставките до склада на възложителя следва да се извършват в рамките на 5/пет/
работни дни, считано от датата на плановата заявка, съответно на 1 /един/ работен ден,
считано от датата на спешната заявка.
8. Предаването на стоките, предмет на поръчката, се удостоверява със стокова
разписка/фактура, подписана от двете страни, съдържаща дата, описание на доставените
стоки по вид, количество, единична цена, която стокова разписка се изготвя от
изпълнителя в два екземпляра – по един за всяка от страните. Единият екземпляр от
стоковата разписка/фактура се предава на възложителя /респективно неговия
представител, служител/ при предаването, съответно получаването на доставените стоки.
9 Рискът от случайното погиване или повреждане на доставените стоки преминава
върху възложителя от получаването им от последния.
10. Рекламации относно вида и количествата /явни недостатъци – доставената стока
не съответства на заявената по вид, количество, опаковка/ се правят в момента на
подписване на стоковата разписка по чл.14, т.8 от настоящия договор. Рекламацията се
описва в самата стокова разписка.
11. При рекламация по чл.14, т.10, изпълнителят се задължава изцяло за своя сметка
и на свой риск да достави на определеното с настоящия договор място на доставка, в
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рамките на 1 /един/ работен ден, стоките, по вид и количество в съответствие със
заявеното.
12. Рекламации относно качеството и характеристики /при констатиране на
недостатъци в качеството на доставените лекарствени продукти и медицински изделия, в
т.ч. медицински консумативи, дефекти при употребата им или несъответствие в
характеристиките на доставената стока с тези на предлаганата, всякакви скрити
недостатъци, в т.ч. свързани със състава, действието/ се правят писмено, в 10-дневен срок
от откриването им, като се посочва номера на договора, наименованието на съответната
стока, количеството, основанието за рекламация и конкретното искане на възложителя.
Към рекламацията се прилага и копие от стоковата разписка по чл.14, т.8, за предаването
на стоката. Изпълнителят се задължава изцяло за своя сметка в рамките на 1 /един/ работен
ден, да замени некачествената стока с друга, която е качествена.
13. Всички нарушенията от страна на изпълнителя се установяват с констативен
протокол, съставен от възложителя, в присъствието на представител на изпълнителя.
14. В случай на неправилно фактуриране от страна на изпълнителя, възложителят е
длъжен да предяви своите претенции в 1-месечен срок, считано от датата на получаването
на фактурата.
VІІ. ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. НЕУСТОЙКИ:
Чл.15. При виновно неизпълнение от страна на изпълнителя на негово задължение
по настоящия договор /всяко едно неизпълнение в количествено или качествено
отношение, в срок или не на съответното определено място за доставка/, същият дължи на
възложителя неустойка, в размер на 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнената
част от доставката. Възложителят има право едностранно да удържи сумата на неустойката
от дължимата сума при следващо плащане.
Чл.16. Изпълнителят отговаря за всички вреди, причинени на възложителя и трети
лица, в резултат на свои или на служителите си виновни действия или бездействия.
3. Независимо от посочените неустойки, възложителят има правото да претендира
изпълнителят да му заплати всички причинени вреди и пропуснати ползи, над размера на
неустойката до пълния им размер.
4. При прекратяване на договора на посочените същия основания, възложителят не
дължи заплащане на неустойки, лихви, обезщетения, пропуснати ползи.
VІІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 17. Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичането на срока по чл. 3 от договора или с изчерпване на максимално
допустимата стойност на договора съгласно чл. 7, т.2, в рамките на този срок;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. при настъпване на обективна невъзможност за изпълнение;
4. с прекратяване на юридическо лице – страна по договора, без правоприемство;
5. в случай на промяна в състава на обединението, като отношенията между
страните се уреждат съобразно правилата на договора.
Чл. 18. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да развали договора:
1. при пълно или частично неизпълнение, или забавено изпълнение от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при отпадане на основанията за изпълнение на договора в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, по причини, които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е могъл да предвиди
или предизвика, като в този случай не се дължат неустойки;
3. при невъзможност да осигури финансиране за изпълнението на договора, като в
този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойки или
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обезщетения, а му заплаща само дължимото възнаграждение за извършеното до момента на
прекратяването изпълнение, прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
4. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на
обединението5;
5. при откриване на производство за обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или на член на обединението6
(2). При разваляне на договора при условията на чл.87-88 от Закона за задълженията
и договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно писмено предизвестие до
другата.
IX. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
Чл.19. Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията си,
когато невъзможността за изпълнение се дължи на непредвидени обстоятелства по
смисъла на Закона за обществените поръчки.
Чл.20. Страната, засегната от непредвидено обстоятелство, е длъжна да предприеме
всички разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби,
както и да уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непредвиденото
обстоятелство.
Чл.21. Докато трае непредвиденото обстоятелство, изпълнението на задължението
се спира.
Чл.22. Не може да се позовава на непредвидено обстоятелство онази страна, чиято
небрежност или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за
изпълнение на договора.
Х. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 23 За неуредените с този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
гражданското законодателство на Република България.
Чл. 24. Страните уреждат всички спорни въпроси по изпълнение на договора чрез
преговори, а в случай на непостигане на съгласие отнасят спора пред съответния
компетентен съд съгласно действащото законодателство.
Чл. 25. /1/ При промяна на банковите сметки, адреси, телефони (факс), адреси на
електронна поща и др. свързани с изпълнението на договора обстоятелства, съответната
страна е длъжна да уведоми писмено другата страна в 3-дневен срок. В случай, че
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е уведомен за промяна в банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
своевременно, плащане по посочената в чл. 7, т.2 от договора сметка ще се счита за
валидно извършено.
/2/. Страните посочват следните адреси, телефони и факсове за връзка, за
кореспонденция между тях:
За Възложителя:
адрес: гр.Плевен, бул. „Георги Кочев“ №8
тел.: 064/825064; факс: 068/830598
csmp@csmp-pleven.eu
длъжностно лице/лице за контакти: Николай Тонев
За Изпълнителя:
адрес: ..............................................
тел./факс:........................................
5
6

Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.
Последното се записва в случай, че участникът, избран за изпълнител е обединение.
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e-mail: ……………………………….
длъжностно лице/лице за контакти: ..................................................
Договорът се състави в два еднообразни екземпляри, по един за всяка от
страните.
Неразделна част от договора са:
1. Заверено копие на Техническото предложение за изпълнение на поръчката;
2. Заверено копие на Ценовата оферта;
3. Заверено копие на Приложение №1А, съдържащо единична цена медикаменти
и медицински консумативи;

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ:

Д-р
...........................................................
Директор на ЦСМП – Плевен
............................................................

Рени Борисова Добрева
Главен счетоводител на ЦСМП – Плевен
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