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МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

    

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА –  

 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на 

медицинска апаратура 
 

 
Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за обществените 

поръчки и Решение № Р-19 / 11.07.2014г. на Изпълнителния Директор на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД - гр.Монтана за откриване на открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка за Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на 

медицинска апаратура и обявлението за обществена поръчка, изпратено на 11.07.2014 год.  

до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените поръчки. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Решение № Р-19 от 11.07.2014 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД-гр.Монтана за откриване на процедура за      възлагане на обществена 

поръчка - Приложение №1; 

2. Обявление за обществена поръчка - Приложение №2;  

3. Пълно описание на обекта на поръчката, включително на количествена спецификация и 

общи условия - Приложение №3; 

4. Техническа спецификация - Приложение №4; 

5. Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната 

оценка на офертата - Приложение №5; 

6. Образец на офертата и указания за подготовката й - Приложение №6;  

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение №7; 

8. Образци  : 

8.1. Списък на документите – Образец № 1 ; 

8.2. Заявление за участие - Образец № 2 ; 

8.3. Административни сведения - Образец № 3 ; 

8.4. Декларация за запознаване с условията в документацията – Образец № 4 ; 

8.5. Декларация  по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5  и ал.5 от 

ЗОП - Образец № 5 ; 

8.6. Декларация  за участие на подизпълнители - Образец № 6 ; 

8.7. Декларация от подизпълнител - Образец № 7 ; 

8.8. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - 

Образец № 8 

 

         



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

_______________________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 3, т. 2 от ЗОП, Възложителят провежда  

процедурата като прилага предвидените в ЗОП опростени правила. 

 Решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена поръчка 

Възложителят изпраща до Изпълнитения директор на АОП по електронна поща с 

използване на електронен подпис – съгласно чл. 6, ал.1 т.3 от ППЗОП. 

 Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация на официалната 

страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана, сектор Профил на 

купувача на адрес :  http://www.mbalmontana.com/page/show/54 

 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа  точно към 

обявените от възложителя срокове и условия, посочени в обявлението и документацията за 

участие.  

 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени , допълни или оттегли офертата си. 

 Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта . 

 Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка на 

участника. Възложителят при никакви условия  няма да участва в тези разходи независимо 

от начина на провеждане и изхода на процедурата.  

Офертите за участие в откритата процедура се подават в деловодството на МБАЛ  

„Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана. 

 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон за връзка, по 

възможност факс и номерата на обособените позиции за които подава оферта . 

При приемането на офертата в деловодството на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД - 

гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” №2, върху плика се отбелязват поредния номер, датата и 

часът на получаването. Посочените данни се вписват в съответния регистър и на 

приносителя се издава документ. 

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената поръчка. В 

случай когато същата е получена след посочения срок и час или външно тя не отговаря на 

обявените изисквания и е в незапечатан или скъсан плик, съответните длъжностни лица 

отбелязват това обстоятелство в регистъра и офертата не се приема, а се връща незабавно на 

приносителя . 

Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите  

Възложителят изпраща на поискалия разясненията в 4-дневен срок от постъпването 

на искането, съгласно чл.29, ал.1 и ал.2 от ЗОП и същия ден го публикува в Профила на 

купувача. 

 

        Крайния срок за подаването на оферти за участие в процедурата е : 

11.08.2014 г. 

 

        Комисията, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение в 

съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда подадените оферти на  

12.08.2014 г. в 13: 00 часа 
в сградата на МБАЛ „Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана ул.„Сирма войвода” №2 
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При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители на 

участниците, участващи в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска 

цел. Упълномощаването трябва да  е изрично и пълномощното или негово заверено копие се 

оставя на комисията . 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да 

иска разяснения относно сертификатите и документите, както и да изисква писмено 

представяне в определен срок на допълнителни доказателства за обстоятелствата, посочени 

в офертата. 

 

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за обществени 

поръчки и условията на настоящата документация, назначената комисия извършва 

класиране, въз основа на критерия 

„икономически най-изгодна оферта” 

 

 

Стойността на настоящата документация е в размер на 12.40 лева.  

Възложителят не поставя изискване за закупуване на документацията за участие. 

При поискване Възложителят предоставя документацията на всяко заинтересовано лице, 

поискало това, на адреса на лечебното заведение или му я изпраща за негова сметка. 

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от : 

- касата на лечебното заведение, след предварително заявяване на искане за 

документация, или  

- след извършен превод по банков път по банкова сметка на   МБАЛ “Д-р Стамен 

Илиев”-АД гр.Монтана : 

ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД ,  

Сметка:                       BG71IABG74741001032600 ,         

BIC код на банката :  IABGBGSF 
Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса на МБАЛ : 

096 307554 или на e-mail : mbalmont@net-surf.net  с посочени данни за 

фирмата, необходими за издаване на фактура, адрес за доставка, както и 

предпочитана куриерска фирма и начин на доставка. 

Срок за получаване искания за документи или за достъп до документи - 04.08.2014г. 

 

За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

 

 
РЕШЕНИЕ 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партида: 00468 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: Р-19   от 11/07/2014 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00468

Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Изходящ номер: 1016 от дата 11/07/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Държава
Монтана 3400 България

За контакти Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана

096 306881

Лице за контакт
инж.Данчо Ангелов

Електронна поща Факс
mbalmont@net-surf.net 096 307554

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mbalmontana.com/

Адрес на профила на купувача:

УНП: 22ab8c83-535e-4cbf-9acc-f22f92320130 1
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http://www.mbalmontana.com/page/show/54

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

УНП: 22ab8c83-535e-4cbf-9acc-f22f92320130 2
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: ________

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  

диалог / на конкурса за проект

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул."Витоша" 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 11/07/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Д-р Тодор Борисов Тодоров

Длъжност:
Изпълнителен директор
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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00468

Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Изходящ номер: 1016 от дата 11/07/2014

Коментар на възложителя:
Възложителят прилага разпоредбите на чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП: 

- изпраща Решението за откриване на процедурата и Обявлението за 

обществена поръчка до Изпълнитения директор на АОП по електронна 

поща с използване на електронен подпис – съгласно чл. 6, ал.1 

т.3 от ППЗОП ; 

-  осигурява пълен достъп до документацията за участие в 

процедурата на адрес :  http://www.mbalmontana.com/page/show/54.

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Държава
Монтана 3400 България

За контакти Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана

096 306881

Лице за контакти
инж.Данчо Ангелов

Електронна поща Факс
mbalmont@net-surf.net 096 307554

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://www.mbalmontana.com/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III
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I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката  

или услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No 1

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

МБАЛ "Д-р Стамен 

Илиев" АД гр.Монтана 

код NUTS: код NUTS: код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците  

в предвиденото рамково споразумение
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Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска 

апаратура, съгласно прогнозно-количествена спецификация

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Съгласно прогнозно-количествената спецификация, приложена в 

документацията за участие и обявена на адрес: 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 72540   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)
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или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие в процедурата – 680 лева за всички обособени 

позиции и съответно за :

•Обособена позиция № 1 -   130 лв ;

•Обособена позиция № 2 -     40 лв ;

•Обособена позиция № 3 -     20 лв ;

•Обособена позиция № 4 -     80 лв ;

•Обособена позиция № 5 -     90 лв ;

•Обособена позиция № 6 -     50 лв ;

•Обособена позиция № 7 -     10 лв ;

•Обособена позиция № 8 -     10 лв ;

•Обособена позиция № 9 -   250 лв .

Представя се в една от формите, посочени в чл.60, ал.1 от ЗОП- 

безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 

90 дни считано от крайния срок за получаване на офертите  или 

парична сума, внесена в касата на болницата или по банковата 

сметка на Възложителя : ТБ : Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: 

BG71IABG74741001032600 , BIC код на банката : IABGBGSF.

Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора без 

включен ДДС.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Начин на плащане: По банков път, отложено-в срок до 60 дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен  

за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
Финансов ресурс (без включен ДДС) за един месец за :

•Обособена позиция № 1 -  1 150 лв ;

•Обособена позиция № 2 -     410 лв ;

•Обособена позиция № 3 -     170 лв ;

•Обособена позиция № 4 -     700 лв ;

•Обособена позиция № 5 -     800 лв ;

•Обособена позиция № 6 -     470 лв ;

•Обособена позиция № 7 -     110 лв ;

•Обособена позиция № 8 -     125 лв ;

•Обособена позиция № 9 -  2 110 лв .

Ценови оферти със стойност над обявения финансов ресурс няма да 

бъдат разглеждани и същите ще бъдат отстранени.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:
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Изискуеми документи и информация:
До участие се допускат всички участници , за които не са налице 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и 

т.4, ал.2, т.1 и т.5  и ал.5 от ЗОП и които отговарят на всички 

предварително обявени от Възложителя условия. Документи относно 

търговско - правния статут на участника : 1.Удостоверение за 

актуално състояние, а когато участникът е физическо лице - 

нотариално заверено копие от документ за самоличност. Когато 

участникът е регистриран или пререгистриран в единния електронен 

търговски регистър към Агенцията по вписванията не се изисква 

удостоверение за актуално състояние, а се посочва ЕИК. 

2 .Оригинал или нотариално заверено копие на документи, 

удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 

изхожда предложението, в случай, че това не е законния 

представител на участника. 3.Заверени от участника копия на 

документи за регистрация - идентификационен код БУЛСТАТ( в 

случай, че участникът не е вписан в единния електронен търговски 

регистър към Агенцията по вписванията) ДДС идентификационен 

номер ( в предвидените от закона случаи ). 4.Декларация за 

отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, 

т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5  и ал.5 от ЗОП. Всички други 

изисквания, изискуеми документи и декларации по образец са 

посочени в утвърдената от Възложителя документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Възложителят не поставя 

изисквания към кандидатите или 

участниците в процедурата 

относно техните икономически и 

финансови възможности.

Възложителят не поставя 

изисквания към кандидатите или 

участниците в процедурата 

относно техните икономически и 

финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Списък на налична(-и) сервизна

(-и) база(-и), машини, 

съоръжения, оборудване, които 

ще бъдат използвани при 

изпълнение на поръчката.

 Списък с имената на сервизните 

специалисти при участника, 

които ще бъдат отговорни за 

изпълнение на поръчката.

Изисквания към участниците за 

обособени позиции:

За обособена позиция - 2

1. Оторизация от фирмата 

производител за сервизна 

дейност на съответната 

апаратура;

2. Наличие на най - малко двама 

обучени сервизни инженери в 

страната;

3. Срок за доставка на резервни 

Списък на налична(-и) сервизна

(-и) база(-и), машини, 

съоръжения, оборудване, които 

ще бъдат използвани при 

изпълнение на поръчката.

 Списък с имената на сервизните 

специалисти при участника, 

които ще бъдат отговорни за 

изпълнение на поръчката.

Изисквания към участниците за 

обособени позиции:

За обособена позиция - 2

1. Оторизация от фирмата 

производител за сервизна 

дейност на съответната 

апаратура;

2. Наличие на най - малко двама 

обучени сервизни инженери в 

страната;

3. Срок за доставка на резервни 
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части – не повече от 72 часа;

4. Срок за реакция на 

сервизните инженери – не повече 

от 48 часа.

За обособена позиция - 3

1. Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

сервизна дейност на съответната 

апаратура;

2. Обучение от фирмата 

производител или оторизирана от 

нея организация за конкретната 

апаратура.

За обособена позиция - 4

1. Лицензия от Агенция за 

ядрено регулиране за работа с 

източници на йонизиращи лъчения 

– с цел техническо обслужване, 

монтаж, демонтаж и ремонтни 

дейности на медицинска 

рентгенова техника.

За обособена позиция - 5

1. Лицензия от Агенция за 

ядрено регулиране за работа с 

източници на йонизиращи лъчения 

– с цел техническо обслужване, 

монтаж, демонтаж и ремонтни 

дейности на медицинска 

рентгенова техника;

2. Обучение от фирмата 

производител или оторизирана от 

нея организация за конкретната 

апаратура;

3. Декларация за 

притежание/достъп до 

специализиран сервизен софтуер 

и сервизни ключове.

За обособена позиция - 7

1.Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

сервизна дейност на конкретната 

апаратура.

За обособена позиция - 8

1.Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

сервизна дейност на конкретната 

апаратура.

За обособена позиция - 9

1. Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

части – не повече от 72 часа;

4. Срок за реакция на 

сервизните инженери – не повече 

от 48 часа.

За обособена позиция - 3

1. Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

сервизна дейност на съответната 

апаратура;

2. Обучение от фирмата 

производител или оторизирана от 

нея организация за конкретната 

апаратура.

За обособена позиция - 4

1. Лицензия от Агенция за 

ядрено регулиране за работа с 

източници на йонизиращи лъчения 

– с цел техническо обслужване, 

монтаж, демонтаж и ремонтни 

дейности на медицинска 

рентгенова техника.

За обособена позиция - 5

1. Лицензия от Агенция за 

ядрено регулиране за работа с 

източници на йонизиращи лъчения 

– с цел техническо обслужване, 

монтаж, демонтаж и ремонтни 

дейности на медицинска 

рентгенова техника;

2. Обучение от фирмата 

производител или оторизирана от 

нея организация за конкретната 

апаратура;

3. Декларация за 

притежание/достъп до 

специализиран сервизен софтуер 

и сервизни ключове.

За обособена позиция - 7

1.Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

сервизна дейност на конкретната 

апаратура.

За обособена позиция - 8

1.Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 

сервизна дейност на конкретната 

апаратура.

За обособена позиция - 9

1. Оторизация от фирмата 

производител за извършване на 
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сервизна дейност на конкретната 

апаратура;

2. Наличие на най - малко двама 

обучени сервизни инженери в 

страната.

сервизна дейност на конкретната 

апаратура;

2. Наличие на най - малко двама 

обучени сервизни инженери в 

страната.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.
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ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

1 Единична цена 50

2 Срок за реакция 50

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 04/08/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): 12.40   Валута: BGN

Условия и начин за плащане:
Възложителят не поставя изискване за закупуване на 

документацията за участие. При поискване Възложителят предоставя 

документацията на всяко заинтересовано лице, поискало това, на 

адреса на лечебното заведение или му я изпраща за негова сметка.

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена 

от :

-касата на лечебното заведение, след предварително заявяване на 

искане за документация, или 

-след извършен превод по банков път по банкова сметка на   МБАЛ 

“Д-р Стамен Илиев”-АД гр.Монтана :

ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД , 

Сметка:                       BG71IABG74741001032600 ,    

BIC код на банката :  IABGBGSF

Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса 
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на МБАЛ : 096 307554 или на e-mail : mbalmont@net-surf.net  с 

посочени данни за фирмата, необходими за издаване на фактура, 

адрес за доставка, както и предпочитана куриерска фирма и начин 

на доставка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 11/08/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   90  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 12/08/2014 дд/мм/гггг Час: 13:00

Място (когато е приложимо): МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
Юли 2015г.

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Възложителят прилага разпоредбите на чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП: 

- изпраща Решението за откриване на процедурата и Обявлението за 

обществена поръчка до Изпълнитения директор на АОП по електронна 

поща с използване на електронен подпис – съгласно чл. 6, ал.1 

т.3 от ППЗОП ; 

-  осигурява пълен достъп до документацията за участие в 

процедурата на официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” 

АД, сектор „Профил на купувача” на адрес : 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
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Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 11/07/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Общо болнична апаратура

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на  Общо 

болнична апаратура
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2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 13800   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Специализирана очна апаратура

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на  

Специализирана очна апаратура

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 4920   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 52c779de-3287-47cb-8134-f0e1679a17e0 12



Партида: 00468 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Апаратура за образна диагностика

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Апаратура за 

образна диагностика

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 2040   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Рентгенова апаратура

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Рентгенова 

апаратура

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 8400   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

УНП: 52c779de-3287-47cb-8134-f0e1679a17e0 13



Партида: 00468 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: Компютър томографска апаратура

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Компютър 

томографска апаратура

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 9600   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: Клинично лабораторна апаратура 1

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Клинично 

лабораторна апаратура 1

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 5640   Валута: BGN

УНП: 52c779de-3287-47cb-8134-f0e1679a17e0 14



Партида: 00468 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: Клинично лабораторна апаратура 2

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Клинично 

лабораторна апаратура 2

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1320   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 8 Наименование: Клинично лабораторна апаратура 3

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Клинично 

лабораторна апаратура 3

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

УНП: 52c779de-3287-47cb-8134-f0e1679a17e0 15



Партида: 00468 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 1500   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 9 Наименование: Хемодиализна апаратура

1) Кратко описание
Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на Хемодиализна 

апаратура

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50400000

3) Количество или обем
Съгласно прогнозно-количествена спецификация, приложена в 

документацията за участие.

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 25320   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 52c779de-3287-47cb-8134-f0e1679a17e0 16



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

_______________________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 
 

 
Пълно описание на обекта на поръчката, 

включително на прогнозна количествена 

спецификация и общи условия 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

_______________________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 
1. Обект на обществената поръчка : Откритата процедура е за Абонаментно 

сервизно обслужване на медицинска техника (апаратура и оборудване) на МБАЛ „Д-р 
Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, с цел избор на изпълнител и сключване на договор за 
обслужване при условията и по реда на Закона за обществените поръчки. 

 
Прогнозно-количествената спецификация е разделена на девет обособени позиции, с 

включени в обособената позиция вид и брой на съответната медицинска апаратура. 
 
� Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една 

обособена позиция от спецификацията отделно. 
 

Обособена позиция №1 – Общо болнична апаратура 
 
1. Респиратор Babylog 1 – 2 бр. 
2. Респиратор Babylog 8000 plus  – 1бр. 
3. Реанимационна маса Babytherm 8010 – 1 бр. 
4. Инкубатор  Draeger 7320 – 2 бр. 
5. Инкубатор  Draeger C 200 – 1 бр. 
6. Аспирационна помпа Draeger – 2 бр. 
7. Респиратор Infant Star – 1бр.  
8. Респиратор Viasys Bear Cup 750 psv – 2бр. 
9. Респиратор Viasys Si Pap – 1бр. 
10. Респиратор VELA Viasys – 1 бр. 
11. Инкубатор Atom neo servo – 1 бр. 
12. Транспортен инкубатор Atom V-80TR – 2 бр.  
13. Инкубатор David YR 90A – 1 бр. 
14. Инкубатор David YR 2000A – 1 бр. 
15. Лампа за фототерапия David XHZ 90 – 1 бр. 
16. Инкубатор – mediprema 1 бр. 
17. Лампа за фототерапия Barceau 360 – 1 бр. 
18. Инкубатор Amecare – 1 бр. 
19. Пулсоксиметър Rad 8  - 4 бр. 
20. Анестезиологичен апарат  Draeger Primus – 2 бр. 
21. Анестезиологичен апарат  Draeger  Cicero EM – 1 бр. 
22. Анестезиологичен апарат  Sulla 808V – 2 бр. 
23. Респиратор Evita 2 Cap – 1 бр. 
24. Респиратор Evita 2 Dura – 1бр. 
25. Респиратор  Ci Pap CF 800 -1 бр. 
26. Респиратор преносим  OXYLOG BW – 1бр. 
27. Монитор Draeger Infinity Delta – 1 бр. 
28. Респиратор Servo Ventilator 900 C – 1 бр. 
29. Респиратор  Servo Ventilator 900  – 1 бр. 
30. Респиратор преносим  PNEU - PAC – 1бр.  
31. Анестезиологичен апарат  S5 Aespire – 2 бр. 
32. Газов монитор Cardiocap II – 1 бр. 
33. Монитор S/5 Datex Omheda  - 1 бр. 
34.Респиратор ICU Ventilator – 1бр. 
35.Респиратор CARAT 1   -  1 бр. 
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36.Анестезиологичен апарат  Anemat 8 – 1 бр. 
37.Анестезиологичен апарат  Hirana  – 4 бр. 
38. Анестезиологичен апарат Megamed 707 – 1 бр. 
39.Респиратор BIRD 8400 ST  - 1 бр. 
40. Велоергометър Hellige ES 560 – 1 бр. 
41. Дефибрилатор Hellige Cardioserv - 2 бр. 
42. ЕКГ  12 кан. HELLIGE  Cardiosmart – 1 бр. 
43. Пациентен монитор NELLIGE SMK 110 – 3 бр. 
44. Пациентен монитор NELLIGE SMU 611 – 2 бр. 
45. Дефибрилатор Deffiport SCP 912 - 1 бр. 
46. Пациентен монитор PM 9000- 2 бр.  
47. Пациентен монитор Datascope – 2 бр.  
48. ЕКГ  12 кан. BTL 08  - 2 бр. 
49. ЕКГ – BTL 08 MD – 1 бр. 
50. ЕКГ – BTL 08 MD със спирометър – 1 бр. 
51. Лазерен апарат за биостимулация BTL 2000 – 1 бр. 
52. ЕКГ  EDAN SE 601 – 1бр. 
53. Пациентен монитор EDAN – 30бр. 
54. ЕКГ – EDAN  SE-3 – 10 бр. 
55. Фетален монитор  EDAN  Cadence – 3 бр.  
56.Пациентен монитор Jumper  – 5 бр. 
57. Пациентен монитор UP 6000 – 3бр. 
58. Пациентен монитор PC 5000 – 1 бр. 
59.Операторски стол – TAKAGI – 1бр. 
60.Операционен микроскоп – ОМS-75 – 1бр. 
61.Биомикроскоп SL 1000 – 1бр. 
62.Компютърен периметър – OPTOPOL-PTS 910 – 1бр. 
63.Компютърен рефрактометър KR 8900 – 1бр. 
64.Безконтактен тонометър CT 80 A – 1бр. 
65.Биомикроскоп TAKAGI 330-2 – 1бр. 
66.Офталмоскоп Welch Allyn – 1 бр.  
67.Касетъчен автоклав STATIM 2000 – 1бр. 
68.Ехограф FUKUDA UF-850 XTD – 1 бр. 
69.Ехокардиограф FUKUDA UF 870 AG – 1 бр. 
70.Ехограф FUKUDA UF 750 XT – 1 бр. 
71.Видеопринтер Мitsubichi – 3 бр. 
72. Ехограф Аlloka 4000 SV – 1 бр. 
73. Ехограф Sonolayer – V SAL 38 B – 1 бр. 
74. Видеопринтер Мitsubichi – 1 бр. 
75. Ехограф HS 2000 – 1 бр. 
76. Видеопринтер Мitsubichi – 1 бр. 
77. Ехограф SSI 600 – 1 бр. 
78.Видеопринтер Мitsubichi – 1 бр. 
79.Автоматичен глюкоанализатор KABE – 1 бр. 
80. Автоматичен хематологичен анализатор Abacus 380 – 1 бр. 
81. Кръвно газов анализатор Easy Stat – 1 бр. 
82. Глюкоанализатор Beckman – 1 бр. 
83. Микроскоп micros – 1 бр. 
84. Микроскоп Laboval – 4 бр. 
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85. Микроскоп Leica – 3 бр. 
86. Лабораторна центрофуга – Т 52 – 4 бр. 
87. Лабораторна центрофуга ЕВА 20 – 1 бр. 
88. Лабораторна центрофуга Diamed ID – 1 бр. 
89. Лабораторна центрофуга Heidolph – 1 бр. 
90. Лабораторна центрофуга Thermo SL 16 R – 1 бр 
91. Лабораторна центрофуга MPW 340 – 1 бр. 
92. Лабораторна центрофуга ТН 12 – 1 бр. 
93. Ултразвукова вана – 1 бр. 
94. Водна баня ВМ 302 – 1 бр. 
95. Полуавтоматичен микробиологичен анализатор Multiskan EX – 1 бр. 
96. Миещо устроиство MRC – 1 бр. 
97. Шейкър SHR 2D – 1 бр. 
98. Ротационен микротом НМ 325 – 1 бр. 
99. Замразяващ микротом Reichert – 1 бр. 
100.Влкючва камера, светлинен източник, инсуфлатор, аспиратор-иригатор, монитор, 

оптики и инструментариум. 
101. Включва камера, светлинен източник, пневматичен литотриптер, биполярен 

резектоскоп, електронож Spektrum, оптики и инструментариум. 
102. Система за артроскопии PS 3500 EP – 1 бр. 
103. Флексибилен бронхоскоп  Pentax FB 18 V – 1 бр. 
104. Флексибилен гастроскоп Pentax  FG 29 W – 1 бр. 
105. Флексибилен колоноскоп Pentax FC 38 LW – 1 бр. 
106. Флексибилен интубационен бронхоскоп Pentax – 1 бр. 
107. Електронож Soring MBC – 4 бр. 
108. Електронож Berchtold 530 – 1 бр. 
109. Електрохирургична станция Gyrus ACMI – 1 бр. 
110. Eлектронож KLS Martin – 1 бр. 
111.Електронож ERBE – ICC 300 – 1 бр. 
112. Eлектронож Kentamed RF – B – 1 бр. 
113. Електрическа операционна маса – 8 бр. 
114. Гинекологична електрическа маса – 1 бр. 
115. Операционна маса хидравлична -  5 бр. 
116. Гинекологичен стол – 1 бр. 
117. Операционна лампа CM 40 – 5 бр. 
118. Операционна лампа Heal Force – 4 бр. 
119. Операционна лампа MACH 380 – 1 бр. 
120. Операционна лампа MACH 400 – 1 бр. 
121. Лампа  тип кокиче – 4 бр. 
122. Стерилизатор DS 116 1 бр. 
123. Стерилизатор ССЕЕ 40 – 11 бр. 
124. Стерилизатор /сух/ Binder – 1 бр. 
125. Стерилизатор /сух/  - 5 бр 
126. Стерилизатор Gimmed 50 – 2 бр. 
127. Автоклав – Melag TYP 17 – 1бр. 
128. Автоклав ВК 75 – 3 бр. 
129. Термостат ТБ 150 – 1 бр. 
130. Термостат – 1 бр. 
131. Термостат EN – 500 – 1 бр. 
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132.Термостат ТБ 50  - 3 бр 
133. Автоклав Systec VX65 – 1 бр. 
134. Сушилня Heraeus – 1 бр. 
135. Дестилатор – 5 бр. 
136. Ламинарен бокс  HERA Safe – 1 бр. 
137. Галваностат – 4 бр. 
138. Радар ЛУЧ 58 – 1 бр. 
139. Ултразвуков апарат УВЧ 66 – 1 бр. 
140. Ултразвуков апарат КWI 5 – 1 бр. 
141. Ултразвуков апарат TUR US 6 – 3 бр. 
142. Ултразвуков апарат TUR RS 10 – 2 br. 
143. Ултразвуков апарат Sonomed V – 1 бр. 
144. Бипулсатор Тонус – 4 бр. 
145. Апарат за НЧ токове Амплипулс – 2 бр. 
146. Апарат за НЧ токове Simulator HV1 – 1 бр. 
147. Апарат за НЧ токове Интерференц ИФМ – 2 бр. 
148. Апарат за НЧ токове Stimul S – 1 бр. 
149. Апарат за НЧ токове Stimul 1 – 1 бр. 
150. Апарат за НЧ токове Interfer – 1 бр. 
151. Апарат за ВЧ токове Искра 1 – 1 бр. 
152. Магнит Н 80 – 3 бр. 
153. Кварцова лампа Слънце 400 – 1 бр. 
154. Лампа Солукс – 1 бр. 
155. Велоергометър TopSport  1 бр. 
156. Апарат за раздвижване на стави CPM  – 1 бр. 
157. Перфузор ИП 2/50 – 37 бр. 
158. Перфузор Compact S – 5 бр. 
159. Перфузор Pilot B – 1 бр. 
160. Перфузор Sep 10 S – 4 бр. 
161. Инфузионна помпа Graseby 3500 – 1 бр. 
162. Аспирационна помпа New Askir 30 – 2 бр. 
163. Аспирационна помпа JE-DX 23 – 7 бр. 
164. Аспирационна помпа Hospivac CA-MI – 2 бр. 
165. Аспирационна помпа JE 2000 – 1 бр. 
166. Аспирационна помпа Аtmos C 361 – 1 бр. 
167. Аспирационна помпа Atmos C 401 – 1 бр. 
168. ЕЕГ Neurowerk EEG 23 – 1бр. 
169. ЕМГ Newro-EMG-micro -1бр. 
170. ЕМГ – Medtronic – 1 бр. 
171. Доплерова система Cardioline SDA 5005 – 1бр. 
172. Доплер Smartdop 45 – 1бр. 
173. Инхалатор FLO Clineb – 5 бр. 
174. Инхалатор FLO EOLO – 5 бр. 
175. Инхалатор Systam LS 290 – 1 бр. 
176. Инхалатор ултразвуков Ultrasonic – 1 бр. 
177. Плеврозон ЕС-26-86 – 1 бр. 
178. Спирометър Spirobank MIR – 1 бр. 
179. УНГ юнит Mediteck – 1 бр. 
180. Универсален пациентен стол – 1 бр. 
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181. Аудиометър Maico MA 40 – 1 бр. 
182. Тимпанометър Oscila TSM 300 – 1 бр. 
183. Електронистагмограф АТ 200 – 1 бр. 
184. Дефибрилатор CU-ER5 – 2 бр. 
185. Холтер за кръвно налягане BIOX – 2 бр. 
186. Холтер Cardio Expert – 2 бр. 
187. Видеоколпоскоп Alltion – 1 бр.  
188. Вакуум помпа – 32 бр. 
189. Ротаметър с овлажнител – 95 бр. 
190. ЕКГ – 1233 – 2 бр. 
191. ЕКГ – 1222 – 1 бр. 
192. Коагулатор ДК 3-1 – 1 бр. 
193. Ларингоскоп Heine – 4 комплекта 
194. Кардиостимулатор дефибрилатор WDS 5011 – 1 бр. 
195. Бактерицидни лампи  - 43 бр. 
196. Инфузионна помпа Infusomat FM S – 2 бр. 

 
Обособена позиция №2 – Специализирана очна апаратура 
 
1.Аскен с пахиметър Ocuscan-Alkon – 1бр. 
2.Лазер за заден сегмент – Purepo int – Alkon – 1бр. 
3.Ултразвуков апарат- Infiniti-Ozil – 1бр. 
4.Як лазер – Alkon – 1бр. 
 
Обособена позиция №3 – Апаратура за образна диагностика 
 
1. Дигитаилизираща система CR 30 – X – 1 бр. 
2. Принтер Dristar 5302 – 2 бр. 

 
Обособена позиция  №4 – Рентгенова апаратура 
 
1. Рентгенова уредба за графии TUR D800 – 1 бр. 
2. Рентгенова уредба скопии Klinomat V 97 – 1 бр. 
3. Рентгенова уредба за графии Statix BS 45  с приставка BT-Tomo – 1 бр. 
4. Мобилна рентгенова уредба за графии – Арман 9Л5 – 2 бр. 
5. Мобилна рентгенова уредба за графии – Арман 1-8Л5 – 1 бр. 
6. Мобилна рентгенова уредба за скопии – Siremobil 3 – 1 бр. 
7. Проявителна машина AGFA 1 бр. 

 
Обособена позиция  №5 - Компютър томографска апаратура 
 
1. Компютър томограф Bright Speed GE с вграден UPS EATON 9155 – 1 бр. 
2. Самостоятелна работна станция към КТ АW 4.4 – 1 бр. 

 
Обособена позиция  №6 – Клинично лабораторна апаратура 1 
 
1. Автоматичен имунологичен анализатор Elecsys 2010 – 1 бр. 
2. Автоматичен биохимичен анализатор  Hitachi 902 – 1 бр. 
3. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex XT 1800i – 1 бр. 
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4. Автоматичен хематологичен анализатор Sysmex КX 21 – 1 бр. 
5. Лабораторен анализатор на урини Junior II – 1 бр. 
6. Полуавтоматичен коагулометър Start – 1 бр. 

 
Обособена позиция  №7 - Клинично лабораторна апаратура 2 
 
1. Кръвно газов анализатор Corning 248 – 1 бр. 

 
Обособена позиция №8 - Клинично лабораторна апаратура 3 
 
1.Автоматичен коагулометър – Thrombolyzer  - 1 бр. 

 
Обособена позиция №9 - Хемодиализна апаратура 
 
1. Хемодиализен апарат Gambro AK 96 Bio – 16 бр. 
2. Хемодиализен апарат Gambro AK95 S – 2 бр. 
3. Хемодиализен апарат Gambro AK 200 Ultra – 2 бр. 
4. Хемодиализен апарат Gambro AK 200  – 1 бр. 
5. Хемодиализен апарат Gambro AK 100 – 2 бр. 
6. Система за водоподготовка и обратна осмоза Gambro CPW 62 – 1 бр. 
 

Цената, която ще бъде заплащана от възложителя за изпълнението на поръчката 
представлява месечна абонаментна такса за сервизно обслужване на медицинската 
техника по самостоятелно определена обособена позиция. 
Сервизното обслужване, за което се отнася месечната абонаментна вноска (цена) обхваща 
всички дейностите по профилактика, ревизии, текущи и основни ремонти на медицинската 
техника, без стойността на резервните части и възли. 
 

Финансов ресурс (без включен ДДС) за един месец за : 
 

• Обособена позиция № 1 -  1 150 лв ; 

• Обособена позиция № 2 -     410 лв ; 

• Обособена позиция № 3 -     170 лв ; 

• Обособена позиция № 4 -     700 лв ; 

• Обособена позиция № 5 -     800 лв ; 

• Обособена позиция № 6 -     470 лв ; 

• Обособена позиция № 7 -     110 лв ; 

• Обособена позиция № 8 -     125 лв ; 

• Обособена позиция № 9 -  2 110 лв . 
Ценови оферти със стойност над обявения финансов ресурс няма да бъдат 

разглеждани и същите ще бъдат отстранени. 

 
2. Място на изпълнение на поръчката:  
МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана,  ул.„Сирма войвода” № 2 . 
 
3. Общи условия за изпълнение на поръчката: 

   3.1. Срок за изпълнение на обществената поръчка: договорът за обществената поръчка 
ще се сключи за срок от 12 месеца. 
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3.2. Срок за отзоваване на сервизните специалисти при авария/повреда: 
- не повече от 2 часа за Обособена позиция №1 и  
- не повече от 24 часа за обособени позиции от №2 до №9. 

 
   3.3. Условия и начин на плащане: 

Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на услугата включва 
всички разходи по профилактика(два пъти годишно), ревизии, текущи и основни ремонти 
на медицинската техника, без стойността на резервните части и възли. 
      -  условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на изпълнителя в 

лева, въз основа на данъчна фактура , 
      -  начин на плащане – до 60 дни, в български лева . 
 
   3.4. Възложителят сключва писмен договор/договори за обществената поръчка с 
участника/участниците определен/и за изпълнител/и на поръчката за съответните обособени 
позиции. Договорът се сключва  съгласно разпоредбите на чл. 41-45 от ЗОП , за срок от 
една календарна година, считано от датата на подписване на договора.  

• При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител, представя 
документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до 
„д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5 от ЗОП, издадени от съответен компетентен орган, 
или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или 
административен орган от държавата, в която е установен.  

• При сключване на договора, участникът, определен за изпълнител представя 
гаранция за изпълнение на същия, която се освобождава след неговото изпълнение. 
Гаранцията е в размер на 3 % /три процента/ от стойността на договора без включен 
ДДС. Гаранцията се представя в една от формите, съгласно чл.60 от ЗОП: 

- банкова гаранция;   
- парична сума  

• преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен   Илиев”-АД гр. 
Монтана : 

ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД 
Сметка:                       BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 

• или внесена на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. Монтана. 
Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при наличие на някое от 

условията на чл.61 от ЗОП. 
Възложителят освобождава гаранцията за участие при условията и 

сроковете , посочени в чл.62 от ЗОП. 
 

3.5. В случай , че участникът, избран за изпълнител на обществената 
поръчка е обединение на физически и/или юридически лица , при подписване на договора 
следва да представи документ , удостоверяващ  регистрацията на юридическото лице. 

 
Забележка: При промяна на законодателството към момента на сключване на договора, 
възложителят запазва правото си да се съобрази с изискванията на променената нормативна 
уредба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

 
 

 
Техническа спецификация 
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Изисквания към участниците за обособени позиции: 
 

 

 
За обособена позиция - 2 

 
1. Оторизация от фирмата производител за сервизна дейност на съответната апаратура. 
 
2. Наличие на най - малко двама обучени сервизни инженери в страната. 

 
3. Срок за доставка на резервни части – не повече от 72 часа 
 
4. Срок за реакция на сервизните инженери – не повече от 48 часа 

 
 
 

За обособена позиция - 3 
 
1. Оторизация от фирмата производител за извършване на сервизна дейност на съответната 

апаратура. 
 
2. Обучение от фирмата производител или оторизирана от нея организация за конкретната 

апаратура. 
 
 

 
За обособена позиция - 4 

 
1. Лицензия от Агенция за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения 

– с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности на медицинска 
рентгенова техника. 

 
 
 

За обособена позиция - 5 
 
1. Лицензия от Агенция за ядрено регулиране за работа с източници на йонизиращи лъчения 

– с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж и ремонтни дейности на медицинска 
рентгенова техника. 

 
2. Обучение от фирмата производител или оторизирана от нея организация за конкретната 

апаратура. 
 
3. Декларация за притежание/достъп до специализиран сервизен софтуер и сервизни 

ключове 
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За обособена позиция - 7 
 
1. Оторизация от фирмата производител за извършване на сервизна дейност на 

конкретната апаратура. 
 

 
За обособена позиция - 8 

 
1. Оторизация от фирмата производител за извършване на сервизна дейност на 

конкретната апаратура. 
 

 
За обособена позиция - 9 

 
1. Оторизация от фирмата производител за извършване на сервизна дейност на конкретната 

апаратура. 
2. Наличие на най - малко двама обучени сервизни инженери в страната. 
 
 

 
 
 
 

Други специфични условия за изпълнение на поръчката: 
 

1. Осигуряване на резервни части от изпълнителя; 
 
2. Минималният гаранционен срок на влаганите резервни части е 6 месеца; 
 
3. Извършване на профилактични прегледи – не по-малко от 2 пъти; 
 
4. Даване на указания за правилно използване на медицинската техника; 
 
5. При извършване на всички дейности по сервизното обслужване да се използва 

транспорт на изпълнителя, като само в случаи не обоснована необходимост да се 
правят ремонти извън базата на възложителя; 

 
6. Наличие на предоставени права от производителя/упълномощеното лице за 

извършване на сервизна поддръжка на медицинската техника, която изисква 
оторизиран сервиз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

 
 
 

Показатели, относителната им тежест и методика за  

определяне на комплексната оценка на офертата 
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* Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на лечебното 

заведение в съответствие с изискванията на ЗОП, разглежда подадените оферти в часа, 
датата и мястото, посочени в обявлението и документацията за участие в настоящата 
процедура. Отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява съдържанието им в 
съответствие с приложения списък на документите, подписан и подпечатан от участника.  
 

* Оферта, която не отговаря на изискванията за участие се отхвърля, като 
участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и разглеждане. 
Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник, който е : 

1. осъден с влязла в сила присъда, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до 
„д  от ЗОП; 

2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
4. има парични задължения към държавата и/или към общините – съгласно чл.47, 

ал.1, т.4 от ЗОП; 
5. в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, 
включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът 
и ли участникът е преустановил дейността си. 

6. осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 
във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки, 
съгласно чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП 

7. не представил някой от изискуемите документи, съгласно законовите разпоредби и 
обявените условия в настоящата  документация; 

8.  за когото е налице обстоятелството по чл.47, ал.5 от ЗОП; 
9.  представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57, ал.2 и ал.3 от ЗОП - 

представения плик да съдържа плик 1 и отделни запечатани непрозрачни и 
надписани плика с № 2 и с № 3 за всяка обособена позиция за която участва . 

10.представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия и 
надвишава финансовия ресурс за съответната позиция. 

 
 
 
� За всяка отделна оферта,  която отговаря на изискванията на ЗОП и 

условията на настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа 
на определения критерий 

”икономически най-изгодна оферта”, 
като сравнява офертите на участниците за всяка обособена позиция. 
 

Общата оценка на всяко предложение К представлява сума от оценките на 
отделните критерии 

К= К1+К2. 
 

К1 - единична цена - изразява се в число, съответстващо на брой точки и представляващо 
съотношение между предложена от участник в процедурата най-ниска единична 
цена за поддръжка на апаратура за обособена позиция (която е с оценка 50), към 
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цената предложена от съответния участник за същата обособена позиция, 
умножена с коефициент 50. Оценката се определя съгласно формулата: 

 
К1 = Цmin / Цсъотв  х 50 

където: 
Цmin    - най-ниската предложена цена за изпълнение от участник в процедурата за 

обособена позиция 
Цсъотв - предложена цена на оценявания участник за  същата обособена позиция 

 
Максималната стойност на коефициент К1 е 50 точки. 
 
 

К2 – срок за реакция – в минути - изразява се в число, съответстващо на брой точки и 
представляващо съотношение между предложения от участник в процедурата най-
кратък срок(който е с оценка 50), към предложеното време за реакция от 
съответния участник за същата обособена позиция, умножено с коефициент 50. 
Оценката се определя съгласно формулата: 

 
К2 = tmin / tсъотв  х 50 

където: 
t min    - най-кратък срок за реакция предложен от участник в процедурата за 

обособена позиция 
tсъотв  - предложен срок за реакция от оценявания участник за същата обособена 

позиция  
 

Максималната стойност на коефициент К2 е 50 точки. 
 

 
 

� Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти, за всяка обособена 
позиция от спецификацията поотделно по низходящ ред, въз основа на получената 
обща оценка. 
� На първо място се класира офертата за съответната обособена позиция, получила 

най-висока комплексна оценка .  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

 
 
 

Образец на офертата с указания 

за подготовката й 
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Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант на оферта.  
Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък от 90 / 

деветдесет / календарни дни от крайния срок за получаване на офертите.  
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в съответствие с 

изискванията на ЗОП и настоящата документация. Офертата се подписва от законния 
представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице.  

 Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български език. В 
случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице, всички документи, съставляващи 
офертата, в това число официални и частни документи, е необходимо да бъдат в оригинал, с 
превод на български език, а документът за регистрация се представя с легализиран превод 
на български език. 

Всички документи, които придружават офертата се представят в оригинал или като 
ксерокопие с нотариална заверка, или заверка на участника в зависимост от вида на 
документа и от указаното по-долу. 

 
Документите и данните се подписват само от законните представители на участника, 

съгласно съдебната/търговската/ му регистрация или от изрично упълномощени за това 
лица, като в този случай се представя пълномощно в оригинал или с нотариална заверка .  

 
Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща подаването на 

офертата не повече от 6 /шест/ месеца или да са в срока на тяхната валидност .  
Всяка страница на всички представени документи в офертата, трябва да са заверени 

съгласно указанията или от участника с подпис и печат. 
 
Участниците могат да подават оферти за една или всички обособени позиции. 
 
 
Участниците представят отделни плик № 2 и плик № 3 за всяка от обособените 

позиции за която подават предложение със съответните надписи на тях. 
 
Офертата следва да бъде функционално разпределена в 3 (три) непрозрачни плика, 

всеки един от които да има следното съдържание: 

 
 
     Плик №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”      

 
В плика се поставят следните документи: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от 

участника / прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - образец №1. 
2. Заявление за участие / образец №2/. 
3. Административни сведения - Образец № 3. 
4. Удостоверение за актуално състояние, а когато участникът е физическо лице - 

нотариално заверено копие от документ за самоличност. 
5. Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удостоверяващи 

представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в случай, че това не е 
законния представител на участника. 
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6. Заверени копия от документи за регистрация, заверени от участника с подпис и 
печат - Булстат, ЕИК, данъчна регистрация – обща и по Закона за данък върху добавената 
стойност /ако има такава/. 

    7. Декларация за запознаване с условията в документацията –  
Образец № 4. 

8. Декларация  по чл.47, ал.1, т.1, б. „а” до „д”, т.2, т.3 и т.4, ал.2, т.1 и т.5  и ал.5 от 
ЗОП - Образец № 5. 
         9. Декларация  по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - Образец № 6 ; 

9.1. Декларация от подизпълнител - Образец № 7 ; 
    10. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - 

Образец № 8 
 11. Гаранция за участие в процедурата – 680 лева за всички обособени позиции и 
съответно за : 
 

• Обособена позиция № 1 -   130 лв ; 

• Обособена позиция № 2 -     40 лв ; 

• Обособена позиция № 3 -     20 лв ; 

• Обособена позиция № 4 -     80 лв ; 

• Обособена позиция № 5 -     90 лв ; 

• Обособена позиция № 6 -     50 лв ; 

• Обособена позиция № 7 -     10 лв ; 

• Обособена позиция № 8 -     10 лв ; 

• Обособена позиция № 9 -   250 лв . 
 
� Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора 

когато кандидатът или участникът в процедурата обжалва решението на възложителя 
за определяне на изпълнител . 
� Възложителят има право да усвои гаранцията за участие в следните случаи: 

-  когато участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за 
получаване на офертите; 

- когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението 
си да сключи договор за обществена поръчка. 

* Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да 
пристъпи към упражняване на правата си по нея в горепосочените случаи. 

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от възложителя в 
срок 5 /пет / работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на възложителя 
за определяне на изпълнител. 

Гаранциите за участие на класираните участници на първо и второ място, се 
освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след сключването на договор за обществена 
поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след изтичането 
на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, гаранциите на 
всички участници се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него. 

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл.60 от ЗОП: 
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- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
българска или чуждестранна банка, в полза на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД 
гр.Монтана, със срок на валидност 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от 
крайния срок за получаване на офертите. Банковите гаранции, издадени от 
чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, 
потвърждаваща автентичността на съобщението; 

- парична сума :  
* преведена по банкова сметка на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД 

гр.Монтана 
ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД 
Сметка:                       BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 

 * или внесена в касата на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”-АД гр.Монтана.   
12.Доказателства за техническите възможности за изпълнение на поръчката:  

12.1. Списък на налична(-и) сервизна(-и) база(-и), машини, съоръжения, оборудване, които 
ще бъдат използвани при изпълнение на поръчката ; 
12.2. Списък с имената на сервизните специалисти при участника, които ще бъдат 
отговорни за изпълнение на поръчката. 
12.3. За обособени позиции №№  2, 3, 4, 5, 7, 8 и 9 - документи съгласно посочените 
изисквания към участниците в процедурата в Приложение №4 – „Техническа 
спецификация”. 
 
 
 

 
  Плик №2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”   

 
1. Техническо предложение  - срок за реакция / в минути . 

 
В техническото предложение участника посочва срок за реакция в минути, съобразно 

изискването за време, посочено в Приложение №3 - „Пълно описание на обекта на 

поръчката, включително на количествена спецификация и общи условия”. 

За обособена позиция № 2 участника посочва и срок за реакция на сервизните инженери (не 

повече от 48 часа). 

 
 
 
   Плик № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”      
       

1. Ценово предложение. 

 
Предложението на участника да бъде за месечна абонаментна вноска за изпълнение 

предмета на договора, стойност различна от нула, без включен ДДС  и да не надвишава 

финансовия ресурс за съответната обособена позиция. 
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Участника представя отделен плик № 2 и № 3 за всяка обособена позиция  за 
която подава предложение с надписана на плика номера на обособената позиция  за 
която е предложението . 

 

 

 

 
 

Други указания : 
 

1. Всеки участник попълва, подписва и подпечатва всеки лист от офертата. 
2. Предложената цена трябва да е в български лева, стойност различна от нула(0). 

Оферти, в които цените не са в български лева, няма да се разглеждат. 
3. Всички документи се попълват на български език, без задрасквания и поправки.  
4.  Всеки участник в процедурата има право да представи само един  

            вариант на  оферта. 
 
 

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от 
изрично упълномощено от него лице. 

 
 

Всички пликове се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се отбелязва 
името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка, номерата на 
обособените позиции за които участника подава оферта и име, адрес, телефон, факс и 
e-mail / за контакти/ на участника в процедурата .                                                                          
                                        
                  

• Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
 

• Подаването на оферта означава, че участникът приема изцяло 
всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. 
 
 
 

 Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация. 
Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница 
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор „Профил на купувача” на адрес : 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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П Р О Е К Т   НА   Д О Г О В О Р 

Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на 

медицинска апаратура 

 
Днес, ….................... г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за обществените 

поръчки и Решение №…………...….на Изпълнителния директор на МБАЛ “Д-р Ст.Илиев” 
АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне на изпълнител, се сключи настоящия 
договор между: 
МБАЛ”Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК:  
с адрес: гр. Монтана, ул.“Сирма войвода ” 2, тел.:  096/ 305-150 ,  факс:  096/ 307-554, 
представлявано от Д-р Тодор Тодоров – Изпълнителен директор, наричано по-долу за 
краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 
       и  
„ ………………………... ” , ЕИК / БУЛСТАТ: ……………..............  
с адрес: .............. …………………….., тел.:……………….,факс:………….., представлявано 
от …………………………………………………, наричано   по - долу за краткост  
“ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши срещу 
заплащане абонаментно сервизно обслужване, включващо диагностика, текущи или 
основни ремонти, профилактични прегледи и периодични последващи проверки съгласно 
Закона за измерванията на медицинската техника в МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД – 
гр.Монтана, описани в Приложение №1, в съответствие с инструкциите за експлоатация на 
производителя. 

II. СРОК НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
2. Настоящият договор се сключва за срок от 12 месеца, считано от датата на 
подписването му. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
3. За добросъвестно и професионално изпълнение на предмета на договора по т. 1 от този 
договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна цена в 
размер на  

................. лева безДДС, 
съгласно ценовото предложение на участника . 
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплаща отделно от посочената в т. 3 месечна цена цената 
на резервните части, вложени в ремонтите на техниката, като видовете, количествата и 
тяхната стойност се вписват в протокола по т. 22 от настоящия договор. Цената на 
вложените консумативи при изпълнението на дейностите по ревизии и профилактика на 
медицинската техника е включена в абонаментната цена по т. 3 от този договор. Ако не е 
спазен реда на т. 21 от този договор Възложителят може да откаже да възстанови цената на 
вложените резервни части при извършването на ремонти. 
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща месечната цена за обща поддръжка, до 60 дни от месеца, за 
който се отнася сервизното обслужване и представяне от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
фактура по сметката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, посочена в т.48 от настоящия договор. 
6. В случай, че в срока на действие на договора нормативно определения размер на ставката 
на ДДС бъде променен, за регистрираните лица по ЗДДС, дължимият ДДС се начислява в 
съответствие с нормативно определения размер. 
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IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да поддържа в техническа изправност 
медицинската техника, като извършва поддръжка и контрол върху апаратурата и/или 
оборудването в съответствие с нормите на действащото българско законодателство, 
инструкциите за експлоатация на производителя. 
8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълнява предмета на договора професионално и 
добросъвестно в съответствие с действащите нормативни актове и изискванията на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в случай на сигнал за авария или повреда да осигури 
сервиз максимум до ……………… минути, считано от получаване на сигнал за повреда, 
като започне незабавно работа по отстраняване на повредата или подмяна на повредения 
агрегат, освен в случаите, когато отстраняването на възникналата повреда налага доставката 
на резервни части от чужбина. 
10. В случаите, когато се налага подмяна на части ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
достави и подмени същите в срок до 2 (два) работни дни, освен в случаите, когато се налага 
доставка на резервни части от чужбина, като предварително представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
за утвърждаване заявка с количествата и цените на необходимите за подмяна части и/или 
консумативи. 
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да влага резервни части и консумативи, които да бъдат 
придружени със сертификат за качество и произход и гаранционни условия.  
12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционен срок на извършените ремонти и 
подменените възли, агрегати и детайли съгласно приложената оферта, но не по-малък от 6 
месеца. 
13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да води дневник, в който да отразява техническото 
съответната медицинска техника и резултатите от извършените проверки, обслужвания и 
ремонти 
14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за изпълнение предмета на договора да осигури 
персонал, който отговаря на всички нормативни изисквания и притежава необходимата 
правоспособност и квалификация 
15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в тридневен срок от подписването на договора да 
представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, които ще извършват техническата 
поддръжка, за издаване на пропуски 
16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изиска от служителите си да представят 
подписани декларации за опазването на служебната и търговската тайна на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
констатирани повреди по време на експлоатацията на съоръженията и апаратурата и участва 
активно в установяване на причината за възникването им 
18.. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да вземе необходимите мерки за своевременно 
отстраняване на допуснати грешки и пропуски по отношение качеството на извършваните 
дейности, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е отправил устна или писмена забележка. 
19. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да опазва имуществото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да не допуска 
нанасянето на вреди на служители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и трети лица. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 
носи отговорност за свои действия или бездействия, в резултат на които са възникнали 
авария или злополука, или са нанесени вреди на каквото и да е имущество, по време на 
изпълнение предмета на договора 
20. При констатирана повреда вследствие на умишлено нанесени от трети лица повреди на 
съоръженията се съставя протокол, подписан от двете страни, като разходите по 
отстраняването са за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
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21. В случаите, когато се налага подмяна на основни възли и детайли /основен ремонт/, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава предварително да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 
утвърждаване заявка с посочени видове необходими количества и цена. За цената на 
необходимите резервни части /основни възли и детайли/ Изпълнителя представя ценова 
оферта, като Възложителя може да изиска или предложи други ценови оферти за резервни 
части, които ще се влагат при основен ремонта 
22. До 3-то число на съответния месец, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изготвя и 
представя за утвърждаване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ протокол, в който се отразяват 
извършените през предходния месец ремонти. 
23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при изпълнение предмета на договора да не допуска 
замърсяване на околната среда. 
24. Изпълнението на задълженията по чл.57, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване са 
изцяло на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не носи отговорност във връзка с тяхното 
изпълнение. 
25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за 
изпълнение в размер на 3% (три процента) от общата цена на договора без ДДС. 
26. В случай на добро изпълнение гаранцията се освобождава до 30 дни след изтичане срока 
на договора. 
27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи уговореното възнаграждение в размер, срокове и 
при условията, предвидени в договора 
28. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже сервиз на медицинска техника, за която 
производителят е предоставил софтуерен ключ или изключително право за сервиз и 
продажба на резервни части на друго лице и същата да бъде изключена от предмета на 
договора. Посочените обстоятелства се удостоверяват с документ от производителя или 
негов търговски представител за България. 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 
извършва проверка относно качеството, количеството и сроковете за изпълнение на 
работите и цялостната дейност предмет на този договор. 
30. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да осигури необходимата информация, достъп и условия на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договорните му задължения. 
31.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да възложи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ отстраняването на 
повреди по съоръженията, възникнали вследствие на неправилната им експлоатация от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
32.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното 
възнаграждение в размера, сроковете и при условията, предвидени в договора. 
33. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да определи лице, което да следи за техническото 
състояние на техниката и общата поддръжка и да подписва необходимите документи по 
настоящия договор и да уведомява своевременно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали повреди 
или аварии на телефон номер ................. и/или факс номер ........................ 

VІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ 
34. Настоящият договор се прекратява: 
34.1. С изтичане на срока, за който е сключен. 
34.2. С подписване на нов договор със същия предмет по– изцяло или частично за 
медицинската техника, за която е подписан новият договор след проведена процедура по 
ЗОП. 
34.3. С двумесечно предизвестие от страна на Възложителя. 
34.4. В случаите на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 
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34.5. В други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт или в други 
случаи, предвидени в настоящия договор. 
34.6. При прекратяване на договора на някое от посочените основания, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в 
следствие на прекратяването на договора. 
34.7. При прекратяване на договора на посочените основания, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи 
обезщетения за вреди, които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е претърпял в следствие на прекратяването 
на договора. 
35. При неспазване срока на предизвестието неизправната страна дължи на изправната 
неустойка в размер на месечната цена по т. 3 от договора. 
36. При отказ за изпълнение на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна 
неустойка в размер на 20% от стойността на съответната позиция от Приложение №1, за 
която е направен отказа. 
37. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената 
неустойка. 
38. При забава за отзоваване или при неизпълнение на някое от задълженията по договора 
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на месечната цена 
по т. 3 от договора. 
39. Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите плащания към 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ако сумата е недостатъчна – от гаранцията за изпълнение на договора. 
40. При забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за отстраняване на повреда повече от 10 дни, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като 
неустойката в този случай е в размер на 20% от съответната позиция от Приложение №1. 
41. При неизпълнение на договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 
право да задържи гаранцията за изпълнение на договора. 
42. Страните по договора се освобождават от отговорност за неизпълнение на 
договорните им задължения за времето на действие на непреодолима сила /форсмажорни 
обстоятелства/. Срокът на действие на договора се увеличава съразмерно с времетраенeто 
на форсмажора. 
43. Ако непреодолимата сила продължи прекалено дълго, в резултат, на което 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ вече няма интерес от изпълнението, той има право да развали договора 
едностранно с 10 дневно писмено предизвестие. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 
да получи съответната част от цената по т. 3, съразмерно с изпълнената част от предмета на 
договора. 

VIІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
44. Гаранцията за изпълнение е със срок на валидност с 30 дни по-голям от срока на 
настоящия договор. Гаранцията се освобождава не по-рано от изтичане на 30 дни от 
приключване действието на настоящия договор. 
45. Внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гаранция за изпълнение на настоящия договор в размер 
на 3 % ( три процента) от стойността на договора без включен ДДС, която може да бъде 
задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни изцяло или 
частично задълженията си по договора за възлагане на обществената поръчка или дължи 
неустойки, предвидени в настоящия договор. Гаранцията се освобождава след 
приключване на договора, без да се дължи лихва за периода, през който същата е престояла 
у ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

VIII. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Извънгаранционно абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

_______________________________________________________________________________________________

_ 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

46. Всички спорове, възникнали при и по повод изпълнението на настоящия договор, ще се 
решават по пътя на преговори между страните, а при липса на съгласие от компетентния 
съд. 
47. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство 
48. Страните се съгласяват, че всички уведомления, съобщения, кореспонденция и 
плащания ще се извършват на долупосочените адреси, телефони и факс и сметки, като при 
коректното им изпращане 
на посочените места ще се считат за редовно връчени: 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ " Д-р Ст.Илиев " – АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. “Сирма войвода" № 2                               
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 
Сметка: BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

49. Настоящият договор има действие до подписване на нов договор със същия 
предмет по реда и при условията на Закона за обществените поръчки, но не повече от 12 
месеца, считано от датата на влизането му в сила. 
50. Настоящият договор влиза в сила от подписването му от двете страни . 
51. При подписването на настоящия договор, в изпълнение на чл.47, ал.10 от ЗОП, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представи необходимите документи от съответните компетентни 
органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП, както и 
гаранция за изпълнението на договора. 
 

Неразделна част от този договор са следните приложения: 
Приложение № 1 – Остойностена спецификация по обособени позиции, съгласно ценовото 

предложение на участника; 
Приложение № 2 – Оферта на изпълнителя. 

При съставянето на настоящия договор се представи и приложи : 

• Решение на Изпълнителния директор № Р - .....от .......................... г. за класиране 
на подадените оферти и избор на изпълнител на обществената поръчка. 

 
Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за всяка от 

страните и се подписа, както следва: 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

…………………                                                  …………………… 
Д-Р Т. ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР 

 
………………….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ                                                                    


