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МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 

„Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” – АД ГР.МОНТАНА 
п.код 3400 ул.„Сирма войвода” №4, e-mail: mbalmont@net-surf.net, тел.096 305150   fax 096 307554 

   

УТВЪРДИЛ: подпис – не се чете 

Д-Р ТОДОР ТОДОРОВ 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА №1 
за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП, чрез събиране на 

оферти с обява, с предмет:  

Периодични доставки на медицински газове за нуждите 

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

 

І. Техническа спецификация 

Обект на поръчката: предоставяне на услуги, по смисъла на чл.3, ал.1, т.3 от ЗОП. 

1. Описание на предмета на поръчката 

Предметът на поръчката представлява: Периодични доставки на медицински газове 

за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана, съобразно нуждите на 

Възложителя. 

Поръчката е разделена на две обособени позиции: 

- Обособена позиция №1 – Течен кислород ≥99,5%; 

- Обособена позиция №2 – Бутилиран газообразен кислород ≥99,5 - бутилки 8 м
3
; 

Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за всяка една 

обособена позиция отделно. 

2. Прогнозна стойност и количество/обем на поръчката за 12 месеца 

Наименование 
Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 

Прогнозна стойност 

в лева без ДДС 

Обособена позиция №1 – Течен кислород ≥99,5% кг 90 000 50 400 

Обособена позиция №2 – Бутилиран газообразен кислород ≥99,5 - 

бутилки 8 м
3
 

м
3
 144 432 

  
Общо: 50 832 

 

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

ориентировъчни и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в пълен обем, 

както и възможност да заяви доставка на по-големи количества, съобразно нуждите на 

лечебното заведение. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена 

поръчка ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

направените от него заявки за доставка. 

 

3. Срок и място на изпълнение на поръчката 

3.1. Срокът за изпълнение на обществената поръчката: 

- 12 (дванадесет) месеца; 

- Срока на договор започва да тече не по-рано от 02.06.2020г. 

3.2. Място на изпълнение на поръчката- на адреса на Възложителя:  

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана, ул.”Сирма войвода” №4. 

 

ІІ. Изисквания, на които трябва да отговарят участниците 

1. Условия за участие: 

В процедурата могат да участват всички български или чуждестранни физически 

и/или юридически лица, включително и техни обединения, които отговарят на 

изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки  и обявените специфични 

изисквания от Възложителя в настоящата документация. 
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Всеки участник трябва да представи декларация за липсата на обстоятелствата по 

чл.54, ал.1 от ЗОП. 

Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично упълномощено 

лице с нотариално заверено пълномощно.  

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП се 

подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, 

т.3 – 5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Основанията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 

от тези органи. 

Един пълномощник не може да представлява повече от един участник. 

 

2. Изисквания за икономически и финансови възможности на участниците: 

Възложителят не поставя изисквания относно икономическите и финансови 

възможности на участниците. 

 

3. Изисквания за техническите възможности и квалификация на участниците: 

Участниците  следва  да  притежават и представят:  

 Разрешение за търговия на едро или производство на медицински газове  на  

територията  на  Република България.  

 Декларация за наличие на сертификати за качество удостоверяващи съответствието 

на предлаганите газове с БДС касаещи първо качество медицински газове или 

еквивалентни, разрешения за употреба и други документи доказващи пригодността за 

използване на продуктите за медицински цели.  

 Заверен препис от оторизационно писмо /или оригинал/ на името на участника, в 

случай, че не е производител, за продажба на територията на Република България на 

съответния медицински газ. В  случай, че писмото е от чуждестранен производител 

се представя в заверен от участника оригинал и в легализиран превод.  

 Декларация за наличната техника, оборудване и специализирани транспортни 

средства, които са освидетелствани от ДАМС за превоз на опасни товари по ADR от 

клас, съответстващ на продуктите, предмет на процедурата (Директива 2008/68 на ЕС 

– вътрешен превоз на опасни товари).  

 Декларация за възможност за снабдяване на възложителя с оборотни стоманени 

бутилки, които се използват само за доставка на медицински газ.  

 Декларация, че всяка доставка ще бъде придружена от анализни протоколи, протокол 

за изпитване на бутилките, разрешение за продажба на съответната партида и 

информационен лист за безопастност от производителя, удостоверяващ 

съответствието на предлагания продукт с българските стандарти, касаещи 

медицинският газ, предмет на поръчката.  

 Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент на името на участника - внедрена система 

за управление на качеството.  

 Сертификат OHSAS 18001:2007 или еквивалент на името на участника- система за 

управление на здравословните и безопасни условия на труд.  

 Оригинал или заверено копие на удостоверение за извършване на дейности по 

поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане, издадено от ДАМТН. 

 Участниците следва да имат изпълнен/и договор/и за доставка на медицински газове 

с болнични лечебни заведения, за което представят декларация с посочване на 

болничното лечебно заведение, време на изпълнение на договора, стойност и 

удостоверение от съответния възложител за качествено изпълнение. 
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Специфични изисквания за Обособена позиция №1: 

Доставка на течен кислород с чистота не по – малко от 99.5 %. 

Изпълнителят следва да осигури и монтира на територията на Възложителя един 

брой съоръжение за съхранение на кислорода и превръщането му в газообразен – монтирана 

система за безбутилково захранване – газификатор, отговарящо на изискванията на ЗУТ и на 

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения 

под налягане, установено с удостоверение, издадено от ДАМТН.  

Изпълнителят осигурява преглед на монтираното съоръжение от компетентния орган 

и представя разрешение за пускането му в експлоатация, издадено от ДАМТН и 

въвеждането му в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ. 

Изпълнителят осигурява извършване на авариен и планов ремонт и текуща 

поддръжка на газификатора със свои сили, средства, резервни части и за своя сметка. 

Изпълнителят следва да е вписан в Регистъра на лицата, осъществяващи поддържане, 

ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, воден от Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. 

Изпълнителят осигурява за своя сметка техническия надзор на съоръженията с 

повишена опасност, извършван по реда на Закона за техническите изисквания към 

продуктите. 

Течният кислород следва да се доставя до газификатора с транспорт на участника, от 

ППС, които са снабдени с помпа и за които Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" е издала "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени 

опасни товари", съгласно Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари 

по шосе (ADR) и Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари. 

Технологията и механизмът на подаването на кислорода към стационарния 

газификатор следва да изключва загубата на кислород в атмосферата. Доставяното 

количество ще се установява по показания на газификатора при Възложителя и се описва в 

приемо-предавателния протокол. 

При подаване на оферта участника подава Декларация (в свободен текст) 

включваща всички специфични изисквания по изпълнението на Обособена позиция №1. 

 

III. Критерий за оценка на офертите и възлагане на поръчката: 

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

обявените изисквания, се извършва класиране на офертите въз основа на определения 

критерий: „най – ниска цена”. На първо място, за всяка обособена позиция поотделно, 

се класира офертата, в която е посочена най-ниска цена. Когато най-ниската цена се 

предлага в две или повече оферти, комисията провежда публично жребий за определяне на 

Изпълнител между класираните на първо място оферти. Предложената от участника цена, 

следва да включва всички разходи, свързани с изпълнението на поръчката.  

 

IV. Указания за подготовка и съдържание на офертата: 

1. Документи, свързани с участие в поръчката. 

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. Документите 

се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато 

е приложимо; 

1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес; 

1.3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

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

условията на възложителя. 
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Офертите се изготвят на български език.  

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да 

допълни или да оттегли офертата си. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелна оферта. 

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица по §1, т.45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници 

в една и съща процедура. 

 

2. Съдържание на офертата: 

2.1. Опис на представените документи. 

2.2. Представяне на участника – (Образец 1);  

2.3. Заявление за участие в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява- 

(Образец 2); 

2.4. Техническо предложение по образец (Образец 3) - оригинал, изготвен и 

подпечатан от участника, подписан от представляващия участника с приложени 

доказателства относно Изискванията за техническите възможности и квалификация на 

участниците. 

2.5. Ценово предложение (Образец 4); 

2.6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, което представлява участника в 

процедурата (когато е приложимо). 

2.7. Декларация по чл.54 ал.1 от ЗОП (Образец 5); 

  

V. Приемане, оценяване, класиране на офертите.  

1. Комуникацията с участниците ще се извършва по електронна поща или факс, освен 

ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.  

2. Срок за представяне на офертите:  

Офертите се подават всеки работен ден от 7.30 до 13.00 часа и от 13.30 до 16.00 часа, 

съгласно посочения в обявата срок за подаване на оферти, на адрес: МБАЛ „Д-р Стамен 

Илиев” АД гр.Монтана, ул.„Сирма войвода” № 4 – деловодство. 

3. За получените оферти за участие при Възложителя се води регистър, в който се 

отбелязват: 

-  подател на офертата; 

-  номер, дата и час на получаване;  

-  причините за връщане на  офертата, когато е приложимо. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  

4. Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. 

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители. Упълномощаването 

трябва да  е изрично и пълномощното или негово заверено копие се оставя на комисията 

5. Назначената комисия съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и 

за класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, 

след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на 

купувача.  

VI. Приложимо законодателство. 
За въпроси, свързани с провеждането на обществената поръчка и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на Закона за 

обществените поръчки. 
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Образец № 1 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИК 

 
в обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с предмет:  

Периодични доставки на медицински газове за нуждите на 

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

Административни сведения 

 

Наименование на участника:  

 

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН  
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен)   

Седалище: 

–  пощенски код, населено място:  

–  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

 

Адрес за кореспонденция: 

 –  пощенски код, населено място:  

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:  

Телефон:  

Факс:  

E-mail адрес:  
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се 

добавя необходимият брой полета) 

 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

 (ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от 

следните лица:  

1....................................          

2.................................... 

Данни за банковата сметка:  

Обслужваща банка:…………………… IBAN......................................................... 

BIC............................................................. Титуляр на сметката:.................................  

 

Дата  ……………………… 

Име и фамилия ………………………….. 

Подпис на лицето (и печат) ………………………… 
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Образец № 2 

 

 

                                                                                  ДО 

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

                                                                                  гр. МОНТАНА 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в Обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява, с предмет:  

Периодични доставки на медицински газове за нуждите на 

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

 
от………………………………………………………………………………. (пълно 

наименование на участника и правно – организационната му форма), представлявано от 

………………………………………………………………. (собствено, бащино и фамилно име, 

ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за кореспонденция), 

с ЕИК: …………………………………………………………………. с адрес на 

управление: ……………………………………………………………, ИН по 

ДДС……………………, БУЛСТАТ: ……………………………., банкова сметка 

………………………., банков код………….., банка………………………, 

 

 

 

 

З А Я В Я В А М Е: 

 

 

1. Желаем да участваме в процедурата за възлагане на обществена поръчка по ЗОП 

чрез събиране на оферти с обява с посочения по-горе предмет. 

2. Поемаме ангажимента да изпълним поръчката в сроковете и съгласно изискванията, 

посочени от Възложителя в обявата, считано от датата на влизане в сила на договора за 

изпълнение на обществената поръчка. 

3. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата 

обществена поръчка. 

 

 

 

 

Дата …………………..г.  

       

С уважение: 

         (трите имена, подпис и печат)  
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Образец № 3 

                                                                                   ДО 

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

                                                                                  гр. МОНТАНА 

 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява 

с предмет: Периодични доставки на медицински газове за нуждите на  

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

 
от 

Участник: ………………………………………………………………………; 

Адрес: ………………………………………………………………………….; 

Тел.: …………………………….., факс: ……………………………………..; 

Регистриран по ф. д. № …………../…………… по описа на ……………... съд – гр. 

………………… 

ИН по ДДС: ………………………….., ЕИК по БУЛСТАТ ……………….. 

Представлявано от …………………………………………………………… 

 

За Обособена позиция № ………….. 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото декларираме: 

1. Запознати сме с условията, посочени в обявата. 

2. Приемаме изцяло, без резерви или ограничения всички условия на настоящата 

обществена поръчка, както и проекта на договора. 

3. Настоящото предложение е валидно за срок, не по-кратък от 90 календарни дни, 

считано от крайната дата за представяне на предложенията. 

4. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца след сключване на договор. 

5. При изпълнение на обществената поръчка …………. (ще/няма) да използваме 

подизпълнител. Подизпълнител: ………………… 

(Попълва се в случай , че се използва подизпълнител) 

6. Съгласни сме, че ако при изпълнение на договора използваме подизпълнители, 

без да сме декларирали това в настоящата си Оферта или използваме подизпълнители, които 

са различни от посочените  от нас, договорът ни за изпълнение да се прекрати незабавно по 

наша вина, ведно с произтичащите от това законни последици. 

7. Декларираме, че изпълнението на поръчката ще бъде извършено в пълно 

съответствие с условията в обявата. 

8. В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, ще 

сключим договор и приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата до изтичане на срока на договора. 

9. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ще представим всички документи, 

необходими за подписване на договора. 

10. Ние ще уведомим Възложителя незабавно, ако настъпи някаква промяна в 

обстоятелствата, декларирани в офертата, на всеки етап от изпълнението на договора. Също 

така потвърждаваме, че разбираме и приемаме, че всяка неточна или непълна информация, 

умишлено представена в това предложение, може да доведе до нашето изключване от 

участие в настоящата обществена поръчка. 

11. При изпълнение на Обособена позиция №1 на обществената поръчка се 
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задължавам да осигуря / монтирам съоръжение за съхранение на кислорода и превръщането 

му в газобразен в срок от ………………….. календарни дни, след сключване на договор за 

доставка по тази обособена позиция. 

(т.11 - Попълва се в случай , че се участва за Обособена позиция №1) 

 

 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Дата: ____________ г. 

 

ПОДПИС и ПЕЧАТ: 
(име и фамилия) 

(длъжност на представляващия участника) 
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Образец № 4 

                                                                                   ДО 

МБАЛ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД 

                                                                                   гр. МОНТАНА 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на 

оферти с обява с предмет: Периодични доставки на медицински газове за нуждите на 

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

Настоящото ценово предложение е подадено от 

…………………………………………………………………………………… 

(пълно наименование на участника и правно-организационната му форма) 

и подписано от …………………………………………………………………. 

(собствено, бащино, фамилно име, ЕГН и длъжност на представляващия участника, адрес за 

кореспонденция) 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

След като се запознахме с изискванията и условията, посочени в обявата, за възлагане на 

обществена поръчка с предмет Периодични доставки на медицински газове за нуждите 

на „МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана сме съгласни да изпълним поръчката в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

Предлагаме на вниманието Ви следното ценово предложение за: 

 

- …………………………………………………………………… 

 

- ……………………………………………………………………. 

 

 

Декларираме, че предлаганата цена е крайна и в нея сме включили всички разходи, 

свързани с изпълнението на поръчката до посоченото от Възложителя място. Същата не 

подлежи на завишение през периода на изпълнение на договора.  

 

До подписването на договор, тази оферта ще се счита за обвързващо споразумение 

между нас и Възложителя. 

 

 

Дата: ……………………… г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ: 

    (име и фамилия) 

(длъжност на представляващия участника) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 

 

Образец № 5 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл.192, ал.3 от Закона за обществените поръчки 

във връзка с обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 

 

Долуподписани-ят/те  ………………………….……………………………..………….. 
(трите имена) 

с лична карта № ………………, издаденa на …………………….. от …………………..,  

с ЕГН ……………, 

В качеството ми на ……….……….………………....………….………………  
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите) 

на ……………………………………………………… с ЕИК по БУЛСТАТ …........………. , 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

като участник в процедура на възлагане на обществена поръчка с предмет: Периодични 

доставки на медицински газове за нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана 
ДЕКЛАРИРАМ че: 

1. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление по чл.108а, 

чл.159а - 159г, чл.172, чл.192а, чл.194 - 217, чл.219 - 252, чл.253 - 260, чл.301 - 307, 

 чл.321, 321а  и чл.352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. не съм осъден с влязла в сила присъда / реабилитиран съм за престъпление, аналогично на 

тези по т.1, в друга държава членка или трета страна; 

3. представлявания от мен участник няма задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на 

възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която съм е установен 

/  допуснато е разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП; 

5. не е установено, че: 

а) съм представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не съм предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. не е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, 

ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

7. не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

 

 

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя в 3-дневен срок от настъпването им. 

 

 

……………………г.    Декларатор: ………………………. 
 (дата на подписване)        (подпис и печат) 

 

 

https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035058
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035059
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035060
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035061
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035062
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035063
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035063
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27035064
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27036880
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27082849
https://web6.ciela.net/Document/LinkToDocumentReference?fromDocumentId=2136735703&dbId=0&refId=27082849
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Указания относно Декларация по чл 192, ал.3 от ЗОП:  

 

• Съгласно чл. 97, ал. 6, от ППЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът 

се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 

ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

* Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи доказателства, 

че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или глоби или 

че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 

компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.* 

• Съгласно § 2, т. 21 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки 

„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители или наети от него 

лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на 

обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може 

да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и 

независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка. 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

Периодични доставки на медицински газове 

  

Днес . . ....... . . . . .2020 г. между: 

 МБАЛ “Д-р Стамен Илиев” АД , ЕИК 111047073, със седалище и адрес на управление: 

гр. Монтана, ул.”Сирма войвода” № 4, тел.096 305150, факс: 096 307554, представлявано от 

Д-р ………………………………………  - Изпълнителен директор, наричано по-долу за 

краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и  

.................................................................., ЕИК:.........................................,  

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

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

представлявано от............................................................................................................................, 

наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”се сключи настоящия договор за следното: 

 

I. Предмет на договора. 

Чл.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински газове, съгласно приложената 

прогнозно-количествената спецификация, която е неразделна част от този договор. 

2. При изпълнение на Обособена позиция №1: 

Да осигури / монтира в срок  от ………….. (съгласно офертата) календарни дни на 

територията на Възложителя. 

Изпълнителят следва да осигури и монтира на територията на Възложителя един 

брой съоръжение за съхранение на кислорода и превръщането му в газообразен – монтирана 

система за безбутилково захранване – газификатор, отговарящо на изискванията на ЗУТ и на 

Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения 

под налягане, установено с удостоверение, издадено от ДАМТН.  

Изпълнителят осигурява преглед на монтираното съоръжение от компетентния орган 

и представя разрешение за пускането му в експлоатация, издадено от ДАМТН и 

въвеждането му в експлоатация по реда на чл. 177 от ЗУТ. 

Изпълнителят осигурява извършване на авариен и планов ремонт и текуща 

поддръжка на газификатора със свои сили, средства, резервни части и за своя сметка. 

Изпълнителят следва да е вписан в Регистъра на лицата, осъществяващи поддържане, 

ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност, воден от Държавната 

агенция за метрологичен и технически надзор /ДАМТН/. 

Изпълнителят осигурява за своя сметка техническия надзор на съоръженията с 

повишена опасност, извършван по реда на Закона за техническите изисквания към 

продуктите. 

Течният кислород следва да се доставя до газификатора с транспорт на участника, от 

ППС, които са снабдени с помпа и за които Изпълнителна агенция "Автомобилна 

администрация" е издала "Удостоверение за одобрение на ППС, превозващи определени 

опасни товари", съгласно Европейска Спогодба за международен превоз на опасни товари 

по шосе (ADR) и Наредба № 40 от 14.01.2004 г. за условията и реда за извършване на 

автомобилен превоз на опасни товари. 

Технологията и механизмът на подаването на кислорода към стационарния 

газификатор следва да изключва загубата на кислород в атмосферата. Доставяното 

количество ще се установява по показания на газификатора при Възложителя и се описва в 

приемо-предавателния протокол. 

Чл.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ медицински газове със 

специализиран автотранспорт за сметка на изпълнителя. 

II. Количество. 

Чл.3. Общото прогнозно количество на медицинските газове, предмет на настоящия 



13 

 

договор е съгласно приложената спецификация. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да закупи цялото количество. 

Чл.5. Ритмичността и броя на заявките се определя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ . 

III. Цени и обща стойност на доставките по договора 

Чл.6. Цената на медицинските газове е съгласно приложената спецификация.  Общата 

прогнозна стойност на договора е ............................/............................................. / лева без 

включено ДДС. 

IV. Условия, начин и срокове на плащане. 
Чл.7. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена банкова сметка от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.8. Заплащането се извършва след представяне на следните документи: 

1. Доставна фактура – три екземпляра, оригинал или заверено копие; 

2. Приемо-предавателен протокол. 

Чл.9. Заплащането се извършва в срок до 60 (шестдесет) дни след всяка доставка и за която 

са представени съответните  редовни документи.  

V. Доставяне намедицински газове. Преминаване на собствеността и риска. 

Чл.10. Доставянето на медицинските газове, предмет на настоящия договор се извършва в 

срок до 24 /двадесет и четири / часа от получаването на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да спазва законоустановените правила във връзка с 

изпълнението на договора. 

Чл.12. Ако поради неспазване на изискванията по настоящия договор е допуснато нанасяне 

на вреди, то същите са за сметка на нарушителя. 

Чл.13. Място на доставяне на медицинските газове, предмет на този договор е Кислородна 

станция на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД гр.Монтана. 

Чл.14. За дата на доставяне се счита датата, на която съответния медицински газ е 

пристигнал при крайният получател, съгласно приемо-предавателния протокол.  

VI. Задължения на изпълнителя. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1. Да достави медицински газове, съгласно получената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

писмена заявка в уговорения срок и да ги предаде, придружени със сертификат за качество. 

2. Да предаде медицинските газове в съответния вид, количество и качество на 

мястото за доставяне. 

3. След доставяне до крайния получател да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
документите, изброени в чл. 8 на настоящия договор. 

4. В срок до 24 (двадесет и четири) часа от получаването на писмената заявка, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено или на e-mail 

mbalmont@net-surf.net , при невъзможност да изпълни конкретна заявка, съгласно 

условията, посочени в настоящия договор. 

5. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни три заявки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може 

да прекрати договора с писмено уведомление. 

VII. Задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.16.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да приеме медицинските газове в срок и на място, съответстваща по вид, 

количество, качество и цена, съгласно условията на този договор.  

2. да заплати доставените медицински газове  в уговорените срокове. 

VIII. Приемане и предаване на медицинските газове. 

Чл.17. Приемането се осъществява в присъствието на упълномощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.18. При приемането се подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ 

получаването, в съответния вид, количество и качество. 

mailto:mbalmont@net-surf.net
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IX. Качество, гаранции и срокове на годност. 

Чл.19. Качеството на медицинските газове, предмет на настоящия договор следва да 

отговарят на техническите стандарти на съответния производител. 

X. Отговорност за неточно изпълнение. Рекламации. 

Чл.20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

1. Количество на медицинските газове или документацията (явни недостатъци). 

2. Качество (скрити недостатъци) при констатиране на дефекти при употреба. 

Чл.21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените скрити 

недостатъци в 3 (три) дневен срок от констатирането им. 

Чл.22. Явните недостатъци се установяват при приемането на доставката, като 

констатираните такива се отбелязват в приемо- предавателия протокoл. 

Чл.23. В рекламациите се посочва номера на заявката, точното количество на полученият 

медицински газ, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.24. В 3 (три) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ следва да 

отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно, дали приема рекламацията или я 

отхвърля. 

Чл.25. При констатирани недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 3 (три) дневен срок от 

получаване на рекламацията да замени некачествените количества газ с качествени такива 

за своя сметка и риск. 

XI. Отговорност при забава. Неустойки. 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля свое право или задължение, 

произтичащо от настоящия договор, включително и да залага свое вземане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.27. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на съответния газ, посочен в 

заявката в необходимото количество, качество и в договорените срокове, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в двоен размер на  стойността на заявката, с включен ДДС, 

която неустойка .  

XII. Форсмажорни обстоятелства. 

Чл.28. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и загуби 

ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.29. Страната изпаднала в забава поради непреодолима сила е длъжна незабавно да 

уведоми писмено насрещната страна за събитието, причинило невъзможността за точно 

изпълнение. 

Чл.30. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава в момента на настъпването на споменатото в предходната точка събитие, тя не може 

да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.31. Страната засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички действия с 

грижата на добър търговец, за да намали до минимум понесените от насрещната страна 

вреди.  

XIII. Спорове. 

Чл.32. Всички спорове и разногласия между страните по повод настоящия договор се 

решават чрез преговори. 

Чл.33. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички спорове, ще 

бъдат решавани според българските материални и процесуални закони. 

XIV. Съобщения. 

Чл.34. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.35. За дата на съобщението се смята: 

1. датата на предаването - при ръчно предаване на съобщението; 
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2. датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата;  

3. датата на приемането – при изпращане по факс. 

Чл.36. За валидни адреси, свързани с настоящия договор се смятат: 

          За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

гр. Монтана 3400   

ул. “Сирма войвода" № 4  

тел.: 096 305150 

факс: 096 307554 

ТБ:  

Сметка:   

При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в три дневен 

срок от промяната.  

ХV. Заключителни разпоредби 

Чл.37. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 

произтичащи от този договор, включително да залага свои права по него. 

Чл.38. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 

законодателство. 

Чл.39. Договорът се сключва за срок от 12 месеца и влиза в сила от  ................................  и 

важи до ........................................ 

Чл.40. При съставянето на настоящия договор се представиха следните документи, които са 

неразделна негова част: 

1. Документи, съгласно чл.112, ал.1 от ЗОП. 

2. Гаранция за изпълнение – 2 % от стойността на договора, без включено ДДС, 

в размер на ..................../............................................................. / лева. 

 

 

 Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български език – 

един за възложителя и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                              ИЗПЪЛНИТЕЛ:. 

___________________                                                       __________________ 

………………………..       

Изпълнителен Директор                                                    Управител 

         

            ------------------------ 

            ………………… 

           Главен счетоводител  

 


