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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 : 

ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ 
ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА 

 
 

Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за 
обществените поръчки и Решение № Р-2 / 16 януари 2014г. на 
Изпълнителния Директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана за 
откриване на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за 
доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа и 
обявлението за обществена поръчка, изпратено на 16.01.2014 год.  до 
Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на обществените 
поръчки и за публикуване в „Официалния вестник” на Европейския съюз. 

 
СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. Решение № Р-2 от 16 януари 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 – Приложение №8 : 

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 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3  

и ал. 5 от ЗОП - Образец № 5; 
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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 
8.9. Техническо предложение - Образец № 9 ; 
8.10.Техническа спецификация - Образец № 10 ; 
8.11. Ценово предложение - Образец № 11. 
 

 
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 
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 “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 . 
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Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 
документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или 
получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от 
постъпването на искането., съгласно чл.29, ал.1 от ЗОП. 

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

10.02.2014 г. 
 

        Комисията, назначена от Изпълнителния директор на лечебното 
заведение в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда 
подадените оферти на  

11.02.2014 г. в 13: 00 часа 
в сградата на МБАЛ “Стамен Илиев” АД : 

гр.Монтана, ул.”Сирма войвода” №2 
 

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”. 

 
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до 

документи: 
31.01.2014 г.  Час: 15:00 

Стойността на настоящата документация е в размер на 20.00 лева. 
Посочената сума следва да бъде заплатена от участника, срещу което 

му се издава платежен документ. Този платежен документ следва да бъде 
приложен в офертата за участие , като доказателство, че документацията е 
закупена по съответния ред. 

 

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  
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ПРИЛОЖЕНИЕ: № 2 
 
 
 

 ОБЯВЛЕНИЕ 
ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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ПРИЛОЖЕНИЕ: № 3 

 
 

 
Пълно описание на обекта на поръчката, 
включително на прогнозна количествена 

спецификация и общи условия 
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1. Обект на обществената поръчка : Откритата процедура е за 

периодично повтарящи се доставки на лекарствени продукти и медицински 
изделия за диализа за нуждите на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. 
Монтана  , с цел избор на доставчик и сключване на договор за доставка при 
условията и по реда на Закона за обществените поръчки, съгласно прогнозно-
количествената спецификация за 12 месеца : 
 
Обособена позиция № 1 - Лекарствени продукти за  диализа 
 

№  
Анатомо-

терапевтичен 
код /АТС-код/ 

Международно 
непатентно 

наименование /INN/ 

Лекарствена 
форма 

Количество на 
активното 
лекарствено 
вещество 

  мярка 
прогнозно 
количество 

до: 

1 А11СС04 Calcitriol x 30br capsules, soft  0.25 mcg op. 400 

2 А11СС07 Paricalcitol x 28br tablets 1 mcg op. 400 

3 V03AE02 Sevelamer x 180br tablets 800 mg op. 300 

4 H05BX01 Cinacalcet x 28br tablets 30 mg op. 250 

5 B03XA01 Erythropoietin alfa sol.inj. 3000 IU готови спр. 
3000 IU 

2 000 

6 B03XA01 Erythropoietin alfa sol.inj. 4000 IU готови спр. 
4000 IU 

2 500 

7 B03XA01 Erythropoietin alfa sol.inj. 2000 IU готови спр. 
2000 IU 160 

8 B03XA01 Erythropoietin beta sol.inj. 4000 IU готови спр. 
4000 IU 

540 

9 B03XA01 Erythropoietin beta sol.inj. 6000 IU готови спр. 
6000 IU 

660 

10 B03XA01 Erythropoietin zeta sol.inj. 3000 IU готови спр. 
3000 IU 1 500 

11 B03XA01 Erythropoietin zeta sol.inj. 4000 IU готови спр. 
4000 IU 

1 500 

12 B03XA00 darbepoetin alfa solution for 
injection 

20 mcg готови спр. 
20 mcg 

50 

13 B03XA01 darbepoetin alfa solution for 
injection 30 mcg готови спр. 

30 mcg 30 

14 B03XA02 darbepoetin alfa solution for 
injection 

40 mcg готови спр. 
40 mcg 

450 

15 B03XA02 darbepoetin alfa solution for 
injection 

60 mcg готови спр. 
60 mcg 

390 

16 B03XA02 Methoxy polyethylene 
glycol-epoetin beta 

solution for 
injection, pre-
filled syringe  

50 mcg/0,3ml готови спр. 
50 mcg 60 

17 B03XA03 Methoxy polyethylene 
glycol-epoetin beta 

solution for 
injection, pre-
filled syringe  

75 mcg/0,3ml готови спр. 
75 mcg 

60 

18 B03XA03 Methoxy polyethylene 
glycol-epoetin beta 

solution for 
injection, pre-
filled syringe  

100 mcg/0,3ml готови спр. 
100mcg 60 
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19 V06DX00 Amino acids x 100br tablets 

67 mg alfa-
ketoanalogue to 

isoleucine; 101 mg 
alfa-ketoanalogue 
to leucine; 68 mg 
alfa-ketoanalogue 
to phenyl alanine; 

86 mg alfa-
ketoanalogue to 

valine; 59 mg alfa-
hydroxyanalogue 

to methionine; 105 
mg L-lysine; 53 mg 
L-threonine; 23 mg 

L-thryptophan;  

mg op. 36 

 
 
Обособена позиция № 2 – Тринатриев цитрат 
 

поз. №  
Анатомо-

терапевтичен 
код /АТС-код/ 

Международно непатентно 
наименование /INN/ 

Лекарствена 
форма мярка прогнозно 

количество до: 

2-1   Тринатриев цитрат 4% amp бр 3 000 

2-2   Тринатриев цитрат 30% amp бр 2 500 

 
 
Обособена позиция № 3 -  Лекарствени продукти и консумативи за 
перитонеална диализа 
 

поз. №  

Анатомо-
терапевти
чен код 

/АТС-код/ 

Международно непатентно 
наименование /INN/ Лекарствена форма 

Количество на 
активното 
лекарствено 
вещество 

мярка 
прогнозно 
количество 

до: 

3-1 B05DA 
Разтвор за 
перитонеална 
 диализа 

торби х 2л. с глюкозни 
разтвори с необходимите 

аксесоари 
1.36% брой 

комплекти 
3 000 

3-2 B05DA 
Разтвор за 
перитонеална 
 диализа 

торби х 2л. с глюкозни 
разтвори с необходимите 

аксесоари 
2.27% брой 

комплекти 2 500 

3-3 B05DA 
Разтвор за 
перитонеална 
 диализа 

торби х 2л. с глюкозни 
полимери с необходимите 

аксесоари 
3.86% брой 

комплекти 
1 500 

3-4   Разтвор за апаратна 
 диализа 

торби х 5л. 1.36% брой 
комплекти 

2 000 

3-5   Разтвор за апаратна 
 диализа 

торби х 5л. 2.27% брой 
комплекти 

1 600 

3-6   
Разтвор за 
перитонеална 
 диализа 

торби х 2л. с глюкозни 
полимери с необходимите 

аксесоари 
7.50% брой 

комплекти 
3 000 

 
поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

3-7 Трансфер сет за перитонеална диализа бр 20 

3-8 Клампи за перитонеална диализа бр 30 
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3-9 Касета за апаратна диализа бр 750 

3-10 Дренажен сет за апаратна диализа бр 750 

3-11 Катетър за перитониална диализа57см бр 10 

3-12 Катетър за перитониална диализа62см бр 10 

3-13 Титаниев адаптор бр 10 

3-14 Капачки за ПД мини кап бр 1 500 

 
 
Обособена позиция № 4 - Солеви разтвори за  диализа 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

4-1 
Кисел Бикарбонатен концентрат за Хемодиализа с 
различни концентрации на  
K и Ca за разреждане 1:34 

л. 10 000 

4-2 
Кисел Бикарбонатен концентрат за Хемодиализа с 
различни концентрации на  
K и Ca за разреждане 1:44 

л. 42 000 

4-3 Суха Бикарбонатна субстанция/ пълна съвместимост с 
АК 96 БИО  кг. 7 500 

4-4 Натриев хлорид- кристален - нейодиран - торби по 25 кг. кг. 1 400 

 
 
Обособена позиция № 5 - Диализатори и кръвни линии 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

  
Диализатори напълно съвместим с апарат АК 96 със 
синтетична мембрана-low-flux     

5-1 над 1,2кв.м бр 200 

5-2 1,5 ≥ бр 6 500 

5-3 1,8 ≥ бр 5 000 

5-4 над 2,0кв.м ≥ бр 6 300 

  
Диализатори напълно съвместим с апарат АК 96 със 
синтетична мембрана-Hi-flux     

5-5 над 1,2кв.м бр 200 

5-6 1.5 бр 2 000 

5-7 1.8 бр 3 000 

5-8 над 2,0кв.м бр 4 000 
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  Мокри диализатори серия L     

5-9 над 1,2кв.м бр 100 

5-10 1,5 ≥ бр 300 

5-11 1,6 ≥ бр 200 

5-12 1,7 ≥ бр 300 

5-13 1,8 ≥ бр 500 

5-14 над 2,0кв.м ≥ бр 700 

  Мокри диализатори серия A     

5-15 над 1,2кв.м бр 20 

5-16 1.5 бр 100 

5-17 1.8 бр 300 

5-18 над 2,0кв.м бр 500 

5-19 
Кръвни линии със събирателна/дренажна/  
торба на венозния край напълно съвместими с 
апарат АК96 

бр 15 000 

 
 
Обособена позиция № 6 - Диализен филтър 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

6-1 Диализен филтър напълно съвместим с апарат АК 96 бр 80 

 
 
 
Обособена позиция № 7 - Пункционни игли за АВ фистула и протеза 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

7-1 16G A/16G V 1,6x20 комплект 5 000 

7-2 16G A/16G V 1,6x25 комплект 5 000 

7-3 15G 1,8x32mm комплект 2 000 

7-4 15G 1,8x20mm комплект 2 000 

7-5 15G 1,8x25mm комплект 2 000 

7-6 17G 1,5x 25mm комплект 1 000 
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Обособена позиция № 8 - Венозни катетри за временен съдов достъп 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

8-1 Централен венозен катетър за временен съдов достъп 
Феморалис 

бр 10 

8-2 Централен венозен катетър- Субклавия двулуменен сет/ бр 15 

8-3 Централен венозен катетър-  Югуларис двулуменен /сет/ бр 15 

 
 
Обособена позиция № 9 - Венозни катетри за дълготраен съдов достъп 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

9-1 Тунелизирани катетри за 
 дълготраен съдов достъп/ сетове/ 

бр 50 

 
 
Обособена позиция № 10 - Разтвори за дезинфекция 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

10-1 За студена киселинна дезинфекция литър 1 000 

10-2 Течен концентрат за топлинна дезинф. и 
декалцификация на базата лимонена к-на  

литър 500 

 
Обособена позиция № 11 – Хемоперфузори 
 

поз. № Наименование мярка  прогн. к-во до 

11-1 Хемоперфузори  бр 5 

 
Прогнозно-количествената спецификация съдържа 11 обособени 

позиции. 
Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за 

всяка една обособена позиция от спецификацията отделно , в съответствие с 
внесената гаранция за участие. 
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За обособени позиции № 1 и № 2 участниците могат да дават 
предложения за един , няколко или всички поредни номера включени в 
съответната обособена позиция. 

 
За обособени позиции №№  3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10  участниците трябва да 

имат предложение за всички номенклатурни номера включени в 
съответната  обособена  позиция . 

 
Количествата на стоките от поръчката, посочени в нея, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи 
в пълен обем. Доставките на стоките при изпълнение на договора за 
обществена поръчка ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за доставка . 

 
 
 
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 на доставка – периодични доставки в срок до 24 часа след всяка 
обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа 
след всяка спешна заявка , за период от една година , след сключване на 
договор. 
   3.2.Условия и начин на плащане: 

Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка 
отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, с ДДС и 
всички разходи до краен получател - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. 
Монтана,  ул.”Сирма войвода” № 2 . 
      - условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на 
изпълнителя в лева , след представяне на доставна фактура , приемателно-
предавателен протокол , писмена заявка , сертификат за качество . 
      - начин на плащане – отложено / в срок до 60 дни след доставката и 
представени съответните документи /, в български лева . 
   3.3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с 
участника, определен за изпълнител на поръчката . Договорът се сключва  
съгласно разпоредбите на чл. 41-45 от ЗОП , за срок от една календарна 
година от датата на подписването му от двете страни .  
 

*  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 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 от ЗОП, 
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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. 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: ОББ клон Монтана     
Сметка:  BG11UBBS82211010448611   BIC на ОББ:UBBSBGSF             
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. 

  3.4.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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І. Изисквания към лекарствените продукти 
 
1.1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията 

на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/– 
участниците трябва да притежават валидно разрешение за употреба в 
страната , издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент /ЕО/ № 726/2004 г. на 
Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ/. В случай на 
изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през 
съответната година за която се провежда обществената поръчка, участникът 
декларира в съответствие с чл.55,ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за 
лекарствения продукт са налични. 

1.2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават 
разрешение за производство, издадено по реда на ЗЛПХМ или за търговия на 
едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия 
на едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос-издадени по реда на 
ЗЛПХМ. 
          1.3. Лекарствените продукти следва да бъдат с държавно регулирана 
цена, съгласно чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ. 
 1.4. Срокът на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да 
бъде не по-малък от 60 /шестдесет/ на сто от обявения от производителя към 
датата на всяка доставка.  
 

ІІ. Изисквания към медицинските изделия   
                           

Общи технически изисквания: 
 

1.Предлаганите медицински изделия, трябва да отговарят на изискванията 
на Закона за медицинските изделия /ДВ. бр. 46/2007 г./ и да имат 
подадено заявление за регистрация до ИАЛ. 

2.Медицинските изделия да имат нанесена "CE" маркировка. 
3.Остатъчният срок на годност на консумативите за диализно лечение към 
датите на доставката трябва да бъде не по-малък от 60%. 

4.Кандидатите за изпълнители на обществената поръчка трябва да 
притежават и представят копие на разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия. 

 
Специфични технически изисквания към: 

 
1.Диализатори със синтетична мембрана: 

1.1. Да се предлагат с необходимите активни повърхности , отбелязани в 
спецификацията, подходящи за различните пациенти. 

1.2. Да са изработени от материали с висока биосъвместност, отбелязани в 
спецификацията. 
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1.3. Доставените диализатори да бъдат придружени с  проспекти на 
български език във всеки кашон (стерилизация, клирънси за ниско и 
средномолекулярни субстанции, коефициент на ултрафилтрация,                                                                 
KoA), както и инструкция за работа с тях. 
1.4. Кандидатите да представят официални данни за работните 
параметри на диализаторите, потвърдени с официално писмо от 
производителя на диализната мембрана. 
 

2.Кръвни линии с инфузионна система и събирателна/ дренажна/торба 
на венозния край:  

2.1 Обем на запълване – не повече от 140 ml; 
2.2. Наличие на „V” конектор за рециркулация; 
2.3. Наличие на клампи на артериална и венозна камери; 
2.4. Да осигуряват провеждането на безопасно диализно лечение; 
2.5. Да осигурят кръвен дебит, необходим за провеждането на 

ефективно диализно лечение; 
2.6.Да бъде обозначен вътрешният диаметър на помпения сегмент; 
2.7. Да са подходящи за работещите в МБАЛ-Монтана хемодиализни 

апарати; 
2.8.Да се предлагат окомплектовани с необходимата за диализното 

лечение инфузионна система; 
2.9.Да се съчленяват сигурно с хемодиализаторите; 
2.10. У конекторите за SN диализа да се съчленяват сигурно с кръвните 

линии за хемодиализа; 
2.11. В случай, че кръвните линии не са оригинални, да бъде 

представено писмо от производителя, че са съвместими с 
работещите в болницата хемодиализни апарати /АК 96 Био/;  

 
3. Фистулни игли: 

3.1. Да осигурят необходимия за провеждането на ефективно диализно 
лечение кръвен дебит. 

3.2. Да травмират минимално трайния съдов достъп на пациента. 
3.3. Да се предлагат подходящи за пунктиране на по-грацилни A V 

фистули, както и на синтетични съдови протези. 
3.4. Да бъдат с въртяща се перка и страничен отвор при върха на 

артерилната игла. 
3.5. Да са с различни размер според изискванията на спецификацията. 
 

4. Централни венозни катетри за временен съдов достъп: 
4.1. Да не се пречупват. 
4.2. Да бъдат термосенсибилни, от полиуретан и при телесна 

температура да са меки и огъваеми. 
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4.3. Да позволяват получаването на кръвен дебит, достатъчен за 
провеждането на ефективно диализно  лечение. 

4.4. Да травмират минимално централния венозен съд, в който са 
поставени. 

4.5.Да са окомплектовани с необходимите за поставянето им 
материали- пункционна игла, водач, и разширител. 

4.6. Да са рентген позитивни. 
4.7. Да са с подходяща и различна дължина: за вена феморалис – 20 – 

22 см, за вена югуларис и субклавия 15 – 18 см. 
 

5. Хемоперфузори: 
5.1. Да бъдат с покрит въглен, за да не увреждат формените елементи 

на кръвта. 
5.2. Да са стерилни и апирогенни. 
5.3.Да имат висока степен на биосъвместимост. 
5.4. Да отстраняват широк спектър от токсини. 
 

6. Дезинфекционни разтвори за диализна апаратура в литри: 
6.1. Да са предназначени за дезинфекция  на апаратите за хемодиализа. 
6.2. Да извършат декалцификация в пътищата на диализния разтвор. 
6.3. Да осигуряват необходимата стерилност. 
6.4. Да не увреждат хидравликата на диализните апарати. 

 
7.Апирогенни филтри на диализния път: 
Общи изисквания: 

7.1. Да осигурят свободен от бактерии, ендотоксини и пирогени 
диализен разтвор.Да осигурят високопречистен диализен разтвор, в 
съотведствие с изискванията на стандарт “Диализно лечение “ по 
отношение наличието на бактерии и ендотоксини. 

7.2. Да могат да се обработват с използваните за диализните апарати 
дезинфектанти. 

7.3. Филтрите да бъдат напълно съвместими с работещите в болницата 
хемодиализни апарати /АК 96 Био/.  

 
8.Катетри за дълготрайно катетеризиране на централни венозни съдове: 

8.1. Катетрите за възрастни пациенти да бъдат с дължина ≥170 мм, 
≥190 мм и ≥210 мм. 

8.2. Да са изработени от материал с високо степен на биосъвместимост. 
8.3. Да позволяват досигане на кръвен дебит, осигуряващ ефективно 

диализно лечение- над 300 мл/мин. 
8.4. Да бъдат рентгенопозитивни. 
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ІІІ. Други изисквания и условия 
1. Участниците в обществената поръчка, трябва да представят: 

1.1. Декларация, съдържаща:  
• списък на сключените от него основни договори за доставка на 

лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, 
извършени през последните три години, включително информация 
за стойност, срок и възложител за всеки посочен договор; 

• списък на техническото оборудване / транспорт/, складова база и 
персонала отговорен за изпълнението на поръчката; 

• гарантирано осигуряване на необходимите количества лекарствени 
продукти и/или медицински изделия предмет на договора, за целия 
срок на договора. 

1.2. Референции от възложители, които са били снабдявани с 
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа от съответния 
участник.  
В случаите на новорегистрирани търговски дружества и при неизпълнявани 
такива поръчки, референции не се изискват.  

1.3. Необходимите разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението 
на обществената поръчка. 

1.4. Мостра/и на медицински изделия с приложен опис; 
 

2. Представянето на оторизационен документ от съответния производител 
удостоверяващ представителната власт на участника, ще влияе върху 
оценката К 2 -  функционална характеристика и производител.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 
 
 
 

Показатели, относителната им тежест и методика 
за  определяне на комплексната оценка на 

офертата 
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*  Комисията, 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.  
 

*  Офертата, 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. 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. 

5. има парични задължения към държавата и/или към общините – 
съгласно чл.47,  ал.2, т.3 от ЗОП; 

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

7. предложил цена за лекарствен/и продукт/и, по- висока от посочената 
референтна стойност в прогнозно –количествената спецификация в 
приложение № 3 от документацията; 

8.  за когото налице е 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 . 

11. представил е непълна оферта за обособени позиции с № № 3 , 4 , 5 , 7 , 
8 , 10  от прогнозно –количествената спецификация. 

 
•••• 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”, 
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като сравнява ценовите оферти на участниците за всеки отделен продукт, 
функционална характеристика и производител. Общата оценка на всяко 
предложение К представлява сума от оценките на отделните критерии  

К= К1+К2 
Където: 

- единична цена - К1 – изразява се в число, съответстващо на 
брой точки и представляващо съотношение между предложена от 
участник в процедурата най-ниска единична цена за продукт от 
спецификацията /която е с оценка 70/, към единичната цена  предложена 
от съответния участник за същия продукт , умножена с коефициент 70. 
 
         - функционална характеристика и производител – К2 – експертна 
оценка - до 30 т. за техническото предложение, относно техническите 
характеристики, посочения производител, представени оторизации, 
мостри на медицинските изделия . 
 

•••• Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти , 
за всеки продукт поотделно по низходящ ред , въз основа на получената обща 
оценка.  
 На първо място се класира офертата за съответния продукт , 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 (копие), 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. 

 
За обединена позиция № 1 и № 2 участниците могат да дават 

предложения за един , няколко или всички продукти в обособената позиция. 
 
За обособени позиции с №№ 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 от прогнозно –

количествената спецификация трябва да имат предложение – техническо и 
ценово за всички номенклатурни единици от съответната  обособена 
позиция . 

Участник ,който е подал непълна оферта за обособената позиция (с № 
№ 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 от прогнозно –количествената спецификация ) ще бъде 
отстранен от участие за съответната позиция . 

 
Участниците представят отделни плик № 2 и плик № 3 за всяка от 

обособените позиции за която подават предложение със съответните 
надписи на тях. 
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Офертата следва да бъде функционално разпределена в непрозрачни 
пликове, 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.Оригинал или нотариално заверено копие на 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, удос-
товеряващи представителната власт на лицето, от което изхожда 
предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 

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 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 
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 – 15 750.00 лева за всички 
обособени позиции и съответно за : 

• ОП № 1 „Лекарствени продукти за  диализа” – 5 700 лв ,  
• ОП № 2 „Тринатриев цитрат” - 300 лв , 
• ОП № 3 „Лекарствени продукти и консумативи за перитонеална 

диализа” – 3 000 лв , 
• ОП № 4 „Солеви разтвори за  диализа” – 1 300 лв , 
• ОП № 5 „Диализатори и кръвни линии” – 4 500 лв, , 
• ОП № 6 „Диализен филтър” - 500 лв , 
• ОП № 7 „Пункционни игли за АВ фистула и протеза” - 180 лв , 
• ОП № 8 „Венозни катетри за временен съдов достъп” - 10 лв , 
• ОП № 9 „Венозни катетри за дълготраен съдов достъп” - 140 лв , 
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• ОП №10 „Разтвори за дезинфекция” - 90 лв , 
• ОП №11 „Хемоперфузори” – 30 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: 

- 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: ОББ клон Монтана,  

                                             Сметка:  BG11UBBS82211010448611         
                                             BIC на ОББ:UBBSBGSF 
 или внесена в касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр.Монтана.                                

11.Доказателства за техническите възможности за изпълнение на 
поръчката:  
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11.1.Заверено копие от разрешение за търговия на едро с лекарствени 
продукти и /или с медицински изделия. 
11.2. Необходими разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението 
11.3.Декларация от участника в процедурата, съдържаща: 
11.3.1.Списък на сключените от него основни договори за доставка на 
лекарствени продукти и/или медицински изделия за диализа, извършени през 
последните три години, включително информация за стойност, срок и 
възложител за всеки посочен договор. 
11.3.2.Списък на техническото оборудване /транспорт/, складова база и 
персонала отговорен за изпълнението на поръчката; 
11.3.3. Осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти и/или 
медицински изделия предмет на договора, за целия срок на договора. 
11.4.Референции от възложители, които са били снабдявани с лекарствени 
продукти и/или медицински изделия за диализа от съответния участник. В 
случаите на новорегистрирани търговски дружества и при неизпълнявани 
такива поръчки, референции не се изискват.  

12.Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие 
в обществена поръчка. 

13.Други документи,представени по избор от участника. 
 
 
 
 
    Плик №2: “ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПОРЪЧКАТА”   
 

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

Плик № 2 съдържа : 
1. Техническо предложение - Образец № 9 . 
2. Техническа спецификация - Образец № 10 (от 10.1 до 10.11 ) от 

документацията за участие в процедурата  –  за съответната 
обособена позиция . 

3. Мостра/и на медицинските изделия с опис/и , за които участва . 
4. Оторизация/и. 
 
Техническото предложение е за продуктите / изделията за които се 

оферира.  
Мострите могат да се представят в отделен кашон ( когато размерите 

им са големи и не позволяват поставяне в плик ). Мострите да бъдат 
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придружени с опис и да бъде отбелязана обособената позиция за която са 
представени. 
              
 
 
  
   Плик № 3: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”                                                                        
       

1. Ценово предложение - Образец № 11 (от 11.1 до 11.11 ) от 
документацията за участие в процедурата – за съответната 
обособена позиция . 

 
Участника представя отделен плик № 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, с включен ДДС  – 
според образеца. 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. Ценовата оферта се попълва съгласно, приложения в документацията 
образец.  

5.  Всеки участник в процедурата има право да представи само един  
            вариант на  оферта. 

6. Участник подал непълна оферта за всяка от обособените позиции с № 
№ 3 , 4 , 5 , 7 , 8 , 10 от прогнозно –количествената спецификация, ще 
бъде предложен за отстраняване от процедурата. За обединена 
позиция № 1 и № 2 участниците могат да дават предложения за един , 
няколко или всички продукти  . 

7. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 
пликове № 2 и3 се представят за всяка от позициите. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 
„Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 
 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 
 

ДОСТАВКИ НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И МЕДИЦИНСКИ 
ИЗДЕЛИЯ ЗА ДИАЛИЗА 

 
 
 
 

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: 111047073 
с адрес: гр. Монтана, ул.“Сирма войвода ” 2, тел.:  096/ 305-150 ,  факс:  096/ 
307-554, представлявано от Д-р Цветан 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 : 
 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  
 
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 
достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  лекарствени продукти и/или медицински 
изделия за диализа,  съгласно приложена Спецификация -неразделна част от 
настоящия договор .  
    
ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

 
2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно  
приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 
 

..................…………… лева без ДДС, 

...................................... лева с ДДС. 
 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 
„Доставки на лекарствени продукти и медицински изделия за диализа” 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

 

2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на 
изпълнение на договора, с изключение при приложението на чл.43, ал.2 от 
ЗОП. 
2.4.В случай, че през времето на действие на договора стойността по чл.20 от 
Наредбата за условията, правилата и критериите за включване, промени 
и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък 
и условията и реда за работа на Комисията по позитивния лекарствен списък 
стане по-ниска от договорената, възложителят безусловно заплаща 
лекарствените продукти на по-ниска цена, от датата на влизане в сила на 
конкретното решение на Комисията по Позитивен лекарствен списък.  
 

ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 
3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез 
банков превод от страна на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  
банковата сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ- отложено в срок до 60 дни  след 
съответната доставка и представяне на необходимите документи .  
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните 
документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 
б/ приемателно-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 
г/ заявка 

3.3.В случай, че посочените в чл.3.2. документи са нередовни или не са 
комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-
предавателен протокол за изправяне на нередностите.Срокът по т.3.1. за 
плащане на доставката, започва да тече от датата на представянето на 
документите в изискуемия вид. 
 
 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 
 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва 
периодично и в срок  до 24 часа след всяка обикновенна писмена заявка 
предадена по електронен път и в срок до 6 часа след всяка спешна заявка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящето доставяне на стоките преди 
експедицията им. 
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V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
 
5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: 
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев АД гр.Монтана , ул.”Сирма войвода” № 2-болнична 
аптека/отделение по хемодиализа, съгласно указанията на възложителя. 
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава 
върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й на мястото на 
доставяне с приемателно-предавателен протокол. 
 
 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 
 
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в 
мястото на доставяне, съгласно приемателно-предавателен протокол. 
 
 

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за 
качество.            
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото 
на доставяне.                 
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документите, изброени в т. 3.2. от настоящия договор. 
7.4. При подписването на договора да представи: 
 а/ документ за регистрация; 
 б/ документи, съгласно чл.47, ал.9 от ЗОП; 
 в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от 
ЗОП, която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на 
договора. Гаранцията е в размер на  3 % от стойността на договора без ДДС и 
възлиза на 

................ лв./словом: .................................. / 
 
 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       
8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, 
съответстваща по вид количество и качество на описанието в настоящия 
договор.  
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      
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8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи 
гаранцията за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през 
който средствата са престояли законно при него.  
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на 
стоките, разполагащ с надлежно пълномощно за подписване на приемателно-
предавателен протокол. 
 
 

 
ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9.2.  При приемането на стоките се подписва приемателно-предавателен 
протокол, удостоверяващ получаването на стоките, едновременно с 
представянето на разрешение за продажба, издадено от ИАЛ.  
 
 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 
отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява 
със сертификат за качество и произход, издаден от компетентен орган в 
страната-производител. 
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на 
настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, 
обявен от производителя. 
10.2.1. В случай на доставка на лекарствен продукт и/или медицинско 
изделие  с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща 
неустойка,както следва: 
от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 
10.2.2. Доставката на лекарствен продукт и/или медицинско изделие с по-
малък от 40% от обявения от производителя се извършва само с мотивирано 
решение на възложителя за конкретното количество, определено от него. 
10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня 
на пристигането и приемането, те не отговарят на договореното с настоящия 
договор. 
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ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 
 
11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
за : 

а/ количество и некомплектност на стоките или техническата 
документация / явни недостатъци /; 

 

б/ качество / скрити недостатъци /:  
   -при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 
   -при констатиране на дефекти при употреба на стоката.  

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен 
срок от датата на доставяне  със съответен протокол. 
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
установените дефекти в 15-дневен срок от констатирането им. 
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 
получената стока, основанието за рекламация и конкретното искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага копие от сертификата за 
качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема 
рекламацията или я отхвърля.        
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-
дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави 
на мястото на доставяне количеството липсващи в доставката/некомплектни 
договорени стоки. 
11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  
 част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото доставяне са за 
сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до 
уреждане на рекламациите.  
 

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, 
Изпълнителя дължи неустойка в размер на 0.7 на ден , върху стойността на 
неизпълненото в договорените срокове задължение , но не повече от 10% 
/десет процента/ от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за 
претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената 
неустойка. Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
се осигурява от гаранцията за изпълнение на договора.  
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 
задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок,същият дължи на 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоката в частта 
на рекламацията.                                                                                      
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 
половината от срока за изпълнение на съответното задължение, другата 
страна има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.  
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят 
обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 и ал.5 
от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно настоящия 
договор,без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 
 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

 13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени 
вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима 
сила.  
13.2.Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора 
е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. “Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме 
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 
двуседмичен срок от настъпването на  непреодолимата сила. При 
неуведомяване се дължи обещетение за настъпилите от това вреди. 
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по 
небрежност или чрез умишлено действие на страните или на техни 
представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
                                               

ХІV.СПОРОВЕ       
 
14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите 
договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна 
част от договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, 
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани 
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според българските материални и процесуални закони от компетентния съд 
по реда на ГПК. 
 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 
 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани лично или 
от упълномощените представители . 
15.2. За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 
15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 
договор се смятат: 
 
  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

МБАЛ " Д-р Ст.Илиев " – АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. “Сирма войвода" № 2                               
ТБ: ОББ клон Монтана 
Сметка:  BG11UBBS82211010448611         
BIC на ОББ:UBBSBGSF        
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 
15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми 

другата в тридневен срок от промяната. 
 

ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 
 

16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 
задълженията, произтичащи от този договор на трети лица. 
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство. 
 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
 
17.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му от двете страни и 
важи до   ……….............. година. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
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своите задължения, за което отправя писмено уведомление до отсрещната 
страна. 
 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 
документи :           

1.Решение на Изпълнителния директор №  ..........  от .............................. г. ; 
2.Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 
3.Документи по т.7.4. от настоящия договор; 

 
      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  ЦВ.ТОДОРОВ 

ИЗП.ДИРЕКТОР   
 
 
 

 
                                     ……………     
                             ПЛ. ГЕОРГИЕВА 
                             ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ   
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