
  

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

СХЕМА BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” 

 

 

 Този документ е създаден по проект „ Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана ” 

 по договор № ESF - 2303-05-10001 

Бенефициент по проекта : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет : 

„ Доставка и монтаж на вентилационна система, свързани с подобряване условията на труд в 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на договор № ESF- 2303-05-10001 в изпълнение на проект „Безопасни условия на труд в  МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана”, 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051 PO 001- 2.3.03  „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на 

заетите ; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 на Европейския съюз. 

 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МБАЛ„Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„ Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ ” АД - ГР. МОНТАНА 

 
 

ОДОБРЯВАМ: 

 

 
_____________________ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

Д-Р ЦВЕТАН ТОДОРОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА 

МБАЛ „Д-Р СТ.ИЛИЕВ” АД 

ГР.  МОНТАНА 
 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 
 

ЗА 
 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
 

С ПРЕДМЕТ : 

 
„ ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА ” 

 

по договор № ESF – 2303-05-10001   в изпълнение на проект „Подобряване 

условията на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051 РО 001-2.3.03 

„Безопасен труд”; Приоритетна ос 2 : Повишаване на производителността и 

адаптивността на заетите ; Основна област на интервенция : 2.3.Подобряване 

условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд 2007-2013 на Европейския съюз 

 

 

2014 

МОНТАНА     



  

 

 
ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН ФОНД 2007 – 2013 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” 
АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА 

СХЕМА BG051PO001-2.3.03 „БЕЗОПАСЕН ТРУД” 

 

 

 Този документ е създаден по проект „ Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана ” 

 по договор № ESF - 2303-05-10001 

Бенефициент по проекта : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет : 

„ Доставка и монтаж на вентилационна система, свързани с подобряване условията на труд в 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на договор № ESF- 2303-05-10001 в изпълнение на проект „Безопасни условия на труд в  МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана”, 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051 PO 001- 2.3.03  „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на 

заетите ; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 на Европейския съюз. 

 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МБАЛ„Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

 

1. Решение на Изп.директор на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана 

за възлагане на обществена поръчка - Приложение №1; 

2. Условие за участие - Приложение №2; 

3. Техническа спецификация - Приложение № 3; 

4. Образец на Ценовото предложение - Приложение № 4;  

5. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 5; 

6. Сведения за участника – Приложение № 6 : 

7. Декларация за приемане на условията на договора - Приложение № 7; 

8. Декларация по чл.47, ал.1, т.1 и ал.5 от ЗОП - Приложение № 8  

 

Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация на 

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

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към: 

Лица за контакт:  Светла Миланова    -  096/306880 вътр.300 ; 

Димитрина Илиева  -  096/306880 вътр.219 . 
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Приложение № 1 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

  
 

№  13  / 16.04.2014 г. 

 

        На основание чл.101а, ал.1 от ЗОП и във връзка с необходимостта от 

вентилационна система, планирана да бъде доставена и монтирана по проект 

„Безопастни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, 

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051 РО 001-

2.3.03 „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2 : Повишаване на 

производителността и адаптивността на заетите ; Основна област на 

интервенция : 2.3.Подобряване условията на труд на работното място, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 

на Европейския съюз 

 

Р Е Ш И Х : 

 

1. ОТКРИВАМ процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на 

Глава осма”А” от ЗОП чрез публична покана със следния предмет  

” Доставка и монтаж на вентилационна система”; 

2. ОДОБРЯВАМ публичната покана и документацията за участие в 

процедурата; 

3. ОПРЕДЕЛЯМ срок за публичен достъп до поканата за участие 28 април 

2014 г.чрез портала за обществени поръчки на АОП и в профила: 

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

     

 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР: ........П............ 

                        Д-Р ЦВЕТАН ТОДОРОВ 
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Приложение № 2 

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 
І. Обща информация 

Предмет на процедурата: ” Доставка и монтаж на вентилационна 

система” 

Финасов ресурс : 33 779.72 /тридесет и три хиляди седемстотин 

седемдесет и девет 0.72 / лева с включено ДДС. 

Начин на плащане: Плащането ще се извършва по банков път, 

отложено в срок до 60 дни след датата на доставката и монтажа, въз основа на 

издадена фактура и съставена приемо-предавателна форма.  

Място на изпълнение на поръчката: МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, 

гр. Монтана , ул. „Сирма войвода ” № 2. 

Срок за изпълнение: 20 календарни дни от подписването на договора. 

Подаване на офертата: 

Офертата се приема в деловодството на лечебното заведение 

(гр.Монтана, ул."Сирма войвода" № 2) като върху плика се отбелязват пореден 

номер, дата и час на подаването. Посочените данни се регистрират в 

деловодството, за което на приносителя се издава документ, удостоверяващ 

съответните действия. 

Оферти могат да се подават до крайния срок на валидност на 

публичната покана – до 16.00 часа на 28.04.2014 г. 

Срок на валидност на офертата: 30 календарни дни, считано от 

крайния срок на получаване на офертите. 

При сключване на договор, определеният за изпълнител представя 

документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1. и декларации за липса на обстоятелствата по 

чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки. 

 

ІІ. За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите 

трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко 

следното съдържание:   
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 

прилагане на ЕИК или  удостоверение за актуално състояние от съответния 
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публичен регистър в оригинал или във формата на заверено от участника 

копие.  

2.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е подписани 

от лице, различно от законния представител на участника – в оригинал или във 

формата на нотариално заверено фотокопие; 

3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо: 

 3.1. Списък на основните договори за доставки на стоките, обект на 

поръчката, изпълнени през последните 3 години (2011, 2012 и 2013г.) от 

участника, включително стойностите, датите и получателите; 

  3.2. Проспекти, каталози, сертификати, спецификации от производителя, 

и други документи, доказващи съответствието на стоките със спецификацията 

на възложителя – Приложение №2 от документацията за участие – във 

формата на заверени от участника фотокопия; 

3.3. Срок за изпълнение на доставките – не по-голям от 20 календарни 

дни от сключването на договора  

     3.4. Техническата спецификация на предложението и се представя на 

хартиен носител  

3.5. Гаранционният срок не може да бъде по-малък от 24 месеца; 

3.6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва в срок до 60 дни след 

доставката въз основа на издадена фактура и приемно-предавателна форма ; 

3.7. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 календарни дни, 

считано от крайната дата за подаване на офертите ;   

4. Сведения за участника – Приложение № 6; 

    5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора – 

Приложение № 7 

   6. Проект на договора, подписан и подпечатан от участника на всяка 

страница - Приложение № 5 

           7. Ценово предложение – Приложение № 4. 

 

ІІІ. Офертите ще бъдат оценени по критерия  

 
       „ ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА ”. 
 

Показатели за оценка. Относителна тежест : 

Критерий за оценка на допуснатите предложения за участие в настоящата 

открита процедура е икономически най-изгодната оферта, като комплекс от 

оценките по показатели с относителна тежест в общата оценка, както следва: 
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Този документ е създаден в рамките на договор № ESF- 2303-05-10001 в изпълнение на проект „Безопасни условия на труд в  МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана”, 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051 PO 001- 2.3.03  „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на 

заетите ; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 на Европейския съюз. 
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� Предлагана цена –    К1   - 60 точки ; 

� Гаранционен срок –  К2   - 20 точки ; 

� Срок на доставка –    К3   - 20 точки . 

 

Максимален общ сбор от точки  К - 100  точки. 

 

Методика за комплексна оценка на офертите.  

 

Комплексна оценка  К = К1 + К2 + К3  където : 

 

-  К1 - Предлагана цена – изразява се в число, съответстващо на брой точки 

и представляващо съотношение между предложена от участник в 

процедурата най-ниска цена, /която е с оценка 60/, към цената  

предложена от съответния участник, умножена с коефициент 60.  
Максималната стойност на коефициент К1 е 60 точки. 

- К2 - Гаранционен срок - изразява се в число с максимална стойност 20,  

съответстващо на брой точки и представляващо съотношение между 

предложения гаранционен срок от оценявания участник в месеци, към 

най-дългият предложен от участниците гаранционен срок (който е с 

оценка 20) умножено с коефициент 20.  

-  К3 - Срок на доставка  ( в дни ) – изразява се в число, съответстващо на 

брой точки и представляващо съотношение между предложен от 

участник в процедурата най-кратък срок за доставка ( в дни ) /който е с 

оценка 20/, към срока за доставка  предложен от съответния участник, 

умножена с коефициент 20.  

Максималната стойност на коефициент К3 е 20 точки. 

 

 ІV. Допълнителни условия: 

 

  При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа  точно 

към обявените от възложителя срокове и условия.  

 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 . 
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 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 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 предмета на 

поръчката. 

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 

Регистъра за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и на 

приносителя се издава документ. 

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

28 април 2014 г. 

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или 

от изрично упълномощено от него лице . 

1. Всеки участник попълва, подписва и подпечатва всеки лист от 

офертата. 

2. Предложената цена трябва да е не по-голяма от обявения финансов 

ресурс /33 779.72/ в български лева, без задрасквания и поправки, с 

включен ДДС и всички разходи до краен получател МБАЛ ‘Д-р 

Ст.Илиев” АД – гр.Монтана. Оферти, в които цените не са в български 

лева, няма да се разглеждат. 

3. Предложената  цена и срокове не подлежат на корекции. 

4. Всички документи се попълват на български език, без задрасквания и 

поправки.  

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

вариант на  оферта. 

6. Офертите, които не отговарят на изискванията на настоящата 

документация няма да се разглеждат. 
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Приложение № 3 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

№ 
по 
ред 

Вид оборудване1 Параметри на оборудването2 
Кол-

во  

    

Смукателно-нагнетателна вентилационна система 
 

1 

Канален вентилатор  

ILT/6-285 от правоъгълна канална система ПКС 

285 с дебит 2000 м
3
/ч, Н = 240 Ра, n= 850 мин-1, 

Р = 740 W, 400V, шум 62 dB, тегло 32 кг  с 

размери 600 х 300 х 645мм 

Решетки стенни вертикални тип РВ 800/300 

Решетки стенни вертикални тип РВ 600/300 

2 

Канален климатизатор 

инверторен, сплит система 

с едно външно и едно 

вътрешно тяло със 

следните технически 

характеристики:  

 

1 

Вътрешно тяло  

 

тип ARH 45 LH с дебит 3500 м
3
/ч, изсушаване 

3л/ч, охладителна мощност 12.50 kW, 

отоплителна мощност 14.00 kW,  тегло 50 кг, 

шум 42-49 dB, размери 400 х 1050 х 500 мм 

 

2 

 

Външно тяло  

 

тип АОН 45 LH с дебит 6600 м3/ч, тегло105 кг, 

шум 54dB, размери 1290х900х330 мм, 

консумирана мощност 4,3 кW 

 

3 Пусково табло за 

вентилационната система 

оборудвано с предпазители 

и защити 

Размери 600 х 800 х 250 мм със защити  ИП 54 

1 

4 Ел. проводници за 

окабеляване и свързване на 

системата 

СВТ и ПВ 

570 

 

 

 

                                                 
1
 Не е допустимо посочването на търговски марки и модели 

2
 Виж 1 
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Приложение № 4 

 

ОБРАЗЕЦ НА ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за участие в процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: 

„Доставка и монтаж на вентилационна система, свързана с  подобряване 

условията на труд ” за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  - гр. Монтана 

 

 от  .........................................…………………………………………….…………….., 

с ЕИК / БУЛСТАТ  ………………….........…., със седалище и адрес на управление: 

гр./с. …………………………………, общ. …………….…….., обл. …………………… 

ул. ……………………..……, № ……………….., вх. ………., ет. ……….., ап. ……….., 

тел: ………….......….., факс: …….........……, e-mail: ……………........………………….., 

представлявано от ……………………………………………………..  в качеството му на 

………………………………………………………………………………….. 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  
С настоящето Ви представяме нашето ценово предложение за участие в обявената от 

Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с обект : „ Доставка и монтаж на 

вентилационна система, свързана с  подобряване условията на труд ” на МБАЛ 

„Д-р Стамен Илиев”АД – гр.Монтана, а именно: 

..................................................................................................................................................... 

/цена в лева с включено ДДС, до втори знак след десетичната запетая и само един 

вариант / 

 

Дата: …...............2014 г.                               Подпис и печат : ............................................   

                                                                        ...........................…............................................   

                                                                       ( име и длъжност на представляващия Участника )     
1. Предложената цена трябва да е не по-голяма от обявения финансов 

ресурс /33 779.72/ в български лева, без задрасквания и поправки и 

с включен ДДС и всички разходи до краен получател МБАЛ ‘Д-р 

Ст.Илиев” АД – гр.Монтана. Оферти, в които цените не са в 

български лева, няма да се разглеждат. 

2. Предложената цена не подлежи на корекции.  

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само един  

вариант на  оферта. 

4. Офертите, които не отговарят на изискванията на настоящата 

документация няма да се разглеждат. 
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Приложение № 5 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
ЗА ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА , 

СВЪРЗАНА С ПОДОБРЯВАНЕ УСЛОВИЯТА НА ТРУД 
 

Днес, ….................... г. в гр. 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, 

 на основание чл. 101е от ЗОП и Утвърден протокол на комисията по 

чл.101г, ал.1 от ЗОП във връзка с възлагане на обществена поръчка, с предмет 

„Доставка и монтаж на вентилационна система, свързана с подобряване 

условията на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана ”, в 

изпълнение на договор № ESF - 2303-05-10001 в изпълнение на проект 

„Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана ” , 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001- 

2.3.03 „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: Повишаване на 

производителността и адаптивността на заетите; Основна област на 

интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, 

осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 

на Европейския съюз, се сключи настоящият договор за следното: 

І.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави и монтира вентилационна система,свързана с подобряване условията 

на труд ,  съгласно приложена Спецификация -неразделна част от настоящия 

договор със заложени технически показатели и схема на монтаж.  
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ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ  
2.1. Общата стойност на доставката и монтажа по договора е :.....…………… 
лева без включено ДДС, ......................................лева с ДДС. 

2.2. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на 

изпълнение на договора, с изключение при приложение на чл.43,чл.2 от ЗОП. 

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  банкова 

сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отложено, в 60 (шестдесет) дневен срок, след 

изпълнениетои и представяне на необходимите документи .  

3.2 Заплащането се извършва след представяне на следните документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 

б/ приемо-предавателен протокол; 

в/ партиден сертификат за качество. 

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. 

3.4. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането се 

извършва със средства, отпуснати в рамките на проект „ Безопасни условия на 

труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр. Монтана ” , по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051 PO 001 - 2.3.03 

„Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и 

адаптивността на заетите ; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване 

условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа 

на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
Европейския социален фонд 2007-2013 на Европейския съюз по договор № 

ESF - 2303-05-10001. 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 
4.1. Финансирането по настоящия договор се извършва със средства, 

отпуснати в рамките на проект „ Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД гр. Монтана ”, по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG 051 PO 001 - 2.3.03 „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: 

Повишаване на производителността и адаптивността на заетите ; Основна 
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област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното 

място, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален 

фонд 2007-2013 на Европейския съюз. 

V. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
5.1. За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право 

да наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на 

която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 
5.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
5.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените 

подизпълнители за изпълнение на договора, както и да привлича нови 

подизпълнители. 

5.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за 

свои действия. 

5.5.  В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не 

изпълнява възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има 

право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши 

тези работи. 

5.6. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което 

не е подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за 

неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
5.7.  При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и 

гаранции, че: 

5.7.1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

5.7.2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено 

до неизпълнение на договора; 

5.7.3. при осъществяване на контролните си функции по договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може безпрепятствено да извършва проверка на 

дейността и документацията на подизпълнителите. 
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VІ.  СРОК, МЯСТО И ДАТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
6.1.  Доставката и монтажа, предмет на настоящият договор се извършва в срок  

до .................................. (съгласно офертата) след подписване на договора. 

6.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящето доставяне и монтиране.  

6.3. Място на изпълнение по този договор е: МБАЛ „Д-р Ст.Илиев АД 

гр.Монтана , ул.”Сирма войвода” № 2 - съгласно указанията на възложителя. 

6.4. За дата на изпълнение се счита датата, на която е оформен приемо-

предавателния протокол . 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право : 

а) да получи цената за изпълнение предмета на договора и заплащане на 

услугите по този договор в размер и срокове, съгласно раздел II и III от 

Договора. 

б) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съдействие за  

изпълнение предмета на договора. 

в) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска приемане на изпълнението от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез определеното от него лице. 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

а) на свой риск да изпълни в срок предмета по  настоящия договор; 

б) да осигури гаранционно обслужване на доставените стоки, предмет на 

 договора; 

в) да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и 

експедитивност и  незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за 

възникнали обстоятелства, които изискват решение от негова страна; 

г) да достави стоките, предмет на договора, комплектовани и опаковани с 

обозначени модели и номера 

д) да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при  

изпълнението на договора и за мерките, предприети за тяхното решаване; 

е) да определи длъжностно лице, което ще упражнява контрол по 

изпълнение предмета на договора и да го съобщи на Възложителя. 

7.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на изпълнението по 

договора  от датата на подписване на приемо-предавателен протокол. 

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури безвъзмездно гаранционно 

обслужване за отстраняване на всички дефекти и рекламации, които са 

възникнали в рамките на посочения гаранционен срок. 
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7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съдейства на националните и европейски 

компетентни органи при извършване на одити, контрол и проверки при 

усвояването и разходването на средствата по този договор. 

7.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по 

изпълнението на настоящия договор, както следва:  

• за период от 10 години след датата на приключване и отчитане на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 

Европейския социален фонд 2007‐2013 на Европейския съюз , т.е. поне до 31 

август 2023г.; 

• за период от 3 години след частичното приключване на съответния  

проект, съгласно чл. 88 от Регламент 1083/2006 г.” 

7.7. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод 

на дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

7.8. При подписването на договора да представи: 

 а/ документ за регистрация; 

 б/ документи, съгласно чл.101е, ал.2  от ЗОП; 

 
VІІІ.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава с правата и задълженията уредени в 

чл.1.7 и чл.14 от Общите условия към финансираните по Оперативна програма 

„Развитие на човешките ресурси” - договори за безвъзмездна финансова 

помощ, както и : 

а) да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при 

условията на настоящия договор; 

б) да получи предмета на договора в срока и на мястото, да осигури 

присъствието на свой представител при приемането.  

в) да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи 

и данни, необходими за изпълнението на договора; 

г) в срок от 3 (три) работни дни да реагира на писмено поставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.; 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право: 

а) когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, на които трябва 

да отговаря изпълнението, посочено в предмета на договора, да откаже 

приемането, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора. 
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заетите ; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 
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б) при констатирани недостатъци да иска изпълнение, отговарящо на 

техническата спецификация. 

 

ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ  
9.1. Приемането на извършеното се осъществява в присъствието на 

упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9.2. При приемането се подписва приемо-предавателен протокол, 

удостоверяващ приемане на възложеното.  

 

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. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на 

пристигането и приемането, те не отговарят на договореното с настоящия 

договор. 

10.3.Гаранционен срок на стоките, предмет на настоящия договор : 

................................................ ( съгласно офертата) 
По време на гаранционният срок се извършва подмяна и/или ремонт на 

стоките, транспорт, труд и други разходи по гаранционното обслужване на 

предмет на настоящия договор. 

 

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; 

- 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. 
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11.4. В рекламациите се посочва основанието 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 писмено 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 отстрани 

съответния/те дефект/и. 

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. 
 
XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на 

неизпълненото в договорените срокове задължение , както и обезщетение за 

претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 

задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на 

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 3-дневно предизвестие.  

 

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 
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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 

според българските материални и процесуални закони от компетентния съд. 

 

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 факс. 

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

    ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                        ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ " Д-р Стамен Илиев "  АД                       

гр. Монтана 3400, ул. “Сирма войвода" № 2                               

ТБ:  

Сметка:         

BIC на  
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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. 

17.2. Настоящия договор се прекратява: 

1. с приемане на изпълнението; 

2. по взаимно съгласие 

17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 

документи :  

1.Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 

2. Документи, съгласно чл.101е, ал.2  от ЗОП 

      Настоящият договор с приложена спецификация се състави в два 

еднообразни екземпляра  – по един за всяка от страните, всеки със силата 

на оригинал, и се подписа както следва : 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                  ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

  ………………...…                                    …………………… 
Д-Р ЦВ. ТОДОРОВ 
    ИЗП.ДИРЕКТОР 

 

………………….. 

ПЛ.ГЕОРГИЕВА 
ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ 
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 Този документ е създаден по проект „ Безопасни условия на труд в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана ” 

 по договор № ESF - 2303-05-10001 

Бенефициент по проекта : МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

 

Възлагане на обществена поръчка чрез публична покана  с предмет : 

„ Доставка и монтаж на вентилационна система, свързани с подобряване условията на труд в 

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

 

 

Този документ е създаден в рамките на договор № ESF- 2303-05-10001 в изпълнение на проект „Безопасни условия на труд в  МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана”, 

по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  BG 051 PO 001- 2.3.03  „Безопасен труд”; Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на 

заетите ; Основна област на интервенция: 2.3. Подобряване условията на труд на работното място, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 2007-2013 на Европейския съюз. 

 Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от МБАЛ„Д-р Стамен Илиев” АД гр. Монтана  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този 

документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган. 

Приложение № 6 

СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

/АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ/ 
 

1. Наименование на участника ……………………………………………… 

2. Координати: Адрес:…………………………………………………………… 

Телефон № ………………. ; Факс: …………………...Е-mail: …………………. 

3. Данни за ръководителя /представляващия/ участника: ………………  

………………………................................................................................. 

(трите имена и длъжност) 

………………………………………………..  Телефон №... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
 (данни по документ за  самоличност) 

4. Лице за контакти:.……….…………………………………………………… 
(трите имена) 

…………………….………. , Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………… 

(длъжност) 

5. Обслужваща банка……………………………………………………….…... 

(наименование на обслужващата банка)  

……………………………………………………………………… 

  (адрес на банката)  

……………………………………………………………………………………………… 

(IBAN сметка, BIC код на банката) 

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………... 

Булстат /ЕИК/.............................. 

ИН по ЗДДС................................ 

 

Дата: ……………2014 г.                 Подпис и печат: …………………. 

          /име, длъжност/ 
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Приложение № 7 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

за приемане на условията на договора 
      
 

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... 
(собствено, бащино, фамилно име) 

с  ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., 

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ...................................................., 

 

в качеството си на ............................................................................................................... 
(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 
 

Относно обществена поръчка с предмет 

„ Доставка и монтаж на вентилационна система, свързана с  подобряване 

условията на труд ” на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД – гр.Монтана 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка. 

2. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора 

3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните 

за поръчката. 

5.   Валидността на офертата е 30 дни считано от крайния срок за получаване на офертите. 
 

 
Дата: ……………2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:  .................................. 

 /подпис и печат/ 
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Приложение № 8                                                                

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл чл. 47, ал.1, т.1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и ал.5 от ЗОП 

 

 Долуподписаният ………………………….……………………………..…………..…….. 

(трите имена) 

л.к.№……………..……….….…..… издадена на   ……………...………………….……год. 

от…………………..…., град………………………………………………………………….. 

жител на гр. ………………………………община…………….…………………………….. 

адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….…… 

ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. ……………. 

 

В качеството си на ……….……….………………....………….………………  

(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите) 

на ……………………………………………………………………………………………..… 

(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на 

…………......................................…………. съд  

с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ …………. 

с настоящата декларация 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъждан /реабилитиран съм/ с влязла в сила присъда за: 

а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК); 

б/ подкуп по чл.301-307 от НК; 
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в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; 

г/ престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК; 

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК. 

2. Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или 

контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист 

или търговски пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т.23а от 

Допълнителните разпоредби на ЗОП с Възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация, не е сключило договор с лице по чл.21 или чл.22 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.   

    

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

Дата: .................2014 г.                                   ДЕКЛАРАТОР: 

...................................... 

 (подпис, печат)  

УТОЧНЕНИЯ 

Декларацията се попълва от представителите на Участника, когато юридическите лица са установени 
(регистрирани в Република Бълагрия). 

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП се 
прилагат, както следва: 

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните 
съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а при 

еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на 

овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника. 

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединение, което не е 
юридическо лице и от подизпълнителите на участника.  

 
При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 

настоящата декларация. 


