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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 медицински консумативи и лабораторни реактиви 
 

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

обществените поръчки и Решение № Р-7 / 27.02.2014г. 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 

медицински консумативи и лабораторни реактиви и обявлението за обществена 

поръчка, изпратено на 27.02.2014 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-7 от 27.02.2014 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 ; 
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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; 

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 

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

Обявления 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 
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поръчка. В случай когато същата е получена след посочения срок и час или  

външно тя не отговаря на обявените изисквания и е в незапечатан или скъсан 

плик, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в регистъра 

и офертата не се приема, а се връща незабавно на приносителя . 

Лицата 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 : 

31.03.2014 г. 

 

        Комисията, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение 

в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда подадените 

оферти на  

01.04.2014 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: 

21.03.2014 г.  Час: 15:00 

Стойността на настоящата документация е в размер на 18.00 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партида: 00468 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

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

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: Р - 7   от 27/02/2014 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

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

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

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

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00468

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

Изходящ номер: 327 от дата 27/02/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

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

I.1) Наименование и адрес

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

Адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Държава
Монтана 3400 България

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

гр.Монтана

096 300371

Лице за контакт
Кинка Желева

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

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

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

Адрес на профила на купувача:

УНП: 032dc414-7810-4dc5-b522-42b28766a368 1
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http://www.mbalmontana.com/page/show/54

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

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

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

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

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

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТ ВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

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

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

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

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

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

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

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

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

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

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

УНП: 032dc414-7810-4dc5-b522-42b28766a368 2
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

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

ЗОП

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

точка: ________

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

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

диалог / на конкурса за проект

Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

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

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

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

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

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

Техническата спецификация (брой)

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

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

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

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

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

процедура)

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

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  
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поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

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

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

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

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

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

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул.Витоша" № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон
 02 9884070

Електронна поща Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):

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

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 27/02/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Д-р Цветан Георгиев Тодоров

Длъжност:
Изпълнителен директор
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2004/18/ЕО

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

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

Национален идентификационен № (ако е известен):
111047073

Пощенски адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Държава
Монтана 3400 България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана

096 300371

На вниманието на
Кинка Желева

Адрес за електронна поща Факс
mbalmont@net-surf.net 096 307554

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://mbalmontana.com/

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

Електронен достъп до информация (URL):

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)

I.2) Вид на възлагащия орган

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  

публичноправна организация
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местни подразделения

национална или федерална  

агенция/служба

европейска институция/агенция или  

международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________

регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Отбрана Социална закрила

Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда Образование

Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): ______________

Здравеопазване

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  

(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена  

в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  

доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  

най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги

Изпълнение

Проектиране и  

изпълнение

Извършване,  

независимо с какви  

средства, на  

строителство,  

отговарящо на  

изискванията, указани  

от възлагащите органи

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

горепосочените

Категория услуга  No

(Моля, вижте приложение  

В1 относно категориите  

услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  

място на предоставяне на услугите

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  

динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена  

поръчка

Обявлението обхваща създаването на  

динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  

сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

Рамково споразумение с няколко  

оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или (в приложимите случаи)  

максимален брой ________ на участниците  
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в предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:

Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири  

години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  

споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е  

известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви, съгласно прогнозно- количествената спецификация и 

технически изисквания, приложени в документацията за участие

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 33696500

32354110

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  

приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

само една  

обособена позиция

една или повече  

обособени  

позиции

всички обособени  

позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите

Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,  

подновявания и опции, в приложимите случаи)

Съгласно прогнозно- количествената спецификация , приложена в 

документацията за участие.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  

ДДС:

727000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)

Да НеОпции
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(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:

в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване

Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между  

________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  

график за последващи поръчки:

в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  

поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИ ЧЕСКА  

ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие в процедурата – 5 900 лева за всички позиции 

и съответно за :

•Обособена позиция № 1 „Медицински консумативи”- 2 000 лв , 

•Обособена позиция № 2 „Консумативи за Очно отделение”- 1 000 

лв ,

•Обособена позиция № 3 „Консумативи и реактиви за Клинична 

лаборатория”- 2 000 лв ,

•Обособена позиция № 4 „Консумативи и реактиви за 

Микробиологична лаборатория - 150 лв, ,

•Обособена позиция № 5 „Консумативи и реактиви за ПАО” - 150 

лв ,

•Обособена позиция № 6 „Консумативи и реактиви за ЛТХ” - 150 

лв ,

•Обособена позиция № 7 „Консумативи за Образна диагностика”- 300 

лв ,

•Обособена позиция № 8 - Консумативи за Стерилизация – 150 лв.

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

безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 

120 дни от датата на отваряне на офертите или парична сума, 

внесена в касата на болницата или по банковата сметка на 

Възложителя : ТБ ОББ клон Монтана, IBAN: BG11UBBS82211010448611, 

BIC: UBBSBGSF Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на 

договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  

разпоредбите, които ги уреждат:

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

доставката и представянето на необходимите документи за 

съответната доставка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
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оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия

(ако да) Описание на особените условия:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  

във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  

изискванията:

До участие се допускат всички участници , за които не са налице 

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

ал. 2, т.1 и т.3  и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на всички 

предварително обявени от Възложителя условия.

Документи относно търговско - правния статут на участника : 

1.Оригинал или нотариално заверно копие на удостоверение за 

актуално състояние , издадено от компетентен орган в страната на 

участника . Когато участникът е регистриран или пререгистриран в 

единния електронен търговски регистър към Агенцията по 

вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а 

се посочва ЕИК. 

2 .Оригинал или нотариално заверено копие на документи , 

удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 

изхожда предложението, в случай , че това не е законния 

представител на участника. 

3.Заверени от участника копия на документи за регистрация - 

идентификационен код БУЛСТАТ( в случай, че участникът не е 

вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по 

вписванията) ДДС идентификационен номер ( в предвидените от 

закона случаи ). 

4.Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 

т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3  и ал. 5 от ЗОП. 

 Всички други изисквания ,изискуеми документи и декларации по 

образец са посочени в утвърдената от Възложителя документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са  

необходими за оценяване дали са  

изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  

приложимите случаи):

Възложителят не поставя 

изисквания към кандидатите или 

участниците в процедурата 

относно техните икономически и 

финансови възможности.

Възложителят не поставя 

изисквания към кандидатите или 

участниците в процедурата 

относно техните икономически и 

финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са  Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  
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необходими за оценяване дали са  

изпълнени изискванията:

приложимите случаи):

Разрешение за 

производство,търговия на едро 

или за внос с консумативи и/или 

лабораторни реактиви; Списък на 

основните договори за доставка 

на консумативи -лабораторни 

реактиви, изпълнени през 

последните три години, 

включително стойностите, датите 

и получателите, придружен от 

препоръки за добро 

изпълнение/референции/;Списък -

техническо 

оборудване /транспортни 

средства, складова база и 

отговорен персонал за 

изпълнението на поръчката; 

Декларация за сигуряване на 

необходимите количества 

медицински консумативи и/или 

лабораторни реактиви, предмет 

на договора, за целия срок на 

договора; Мостри / каталози.

Разрешение за 

производство,търговия на едро 

или за внос с консумативи и/или 

лабораторни реактиви; Списък на 

основните договори за доставка 

на консумативи -лабораторни 

реактиви, изпълнени през 

последните три години, 

включително стойностите, датите 

и получателите, придружен от 

препоръки за добро 

изпълнение/референции/;Списък -

техническо 

оборудване /транспортни 

средства, складова база и 

отговорен персонал за 

изпълнението на поръчката; 

Декларация за сигуряване на 

необходимите количества 

медицински консумативи и/или 

лабораторни реактиви, предмет 

на договора, за целия срок на 

договора; Мостри / каталози.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  

защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия

(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  

разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Да НеЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната  

квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеНякои кандидати вече са избрани  

(ако е целесъобразно при  

определени видове процедури на  

договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на  
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икономическите оператори, които вече са  

избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна  

информация“)

Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

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

представят оферти или да участват

(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________

или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой  

________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  

(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  

обсъжданите решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  

тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на  

тежест е невъзможно поради очевидни причини)

критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  

за договаряне или в описателния документ

Критерии Тежест

1 Единична цена 70

2 Функционална характеристика и производител 30

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

Да НеЩе се използва електронен търг

(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  

приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

(ако да)
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Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2013/S045-072234 от 05/03/2013 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  

описателен документ (в случай на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Дата: 21/03/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 18   Валута: BGN

Условия и начин на плащане:
Документацията се получава всеки работен ден, на касата на 

лечебното заведение след заплащането й в брой или по банков път 

на посочената в т.ІІІ.1.1. сметка на възложителя и 

съгл.чл.28,ал.4 от ЗОП.

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

Дата: 31/03/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на  

избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,  

процедури на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

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

заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG DA EL GA LT NL RO FI

ES DE EN IT HU PL SK SV

CS ET FR LV MT PT SL

Други: ________

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

до: ________ дд/мм/гггг

или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  120  (от датата, която е посочена за  

дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 01/04/2014 дд/мм/гггг Час: 13:00

(в приложимите случаи) Място: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  

офертите (в приложимите случаи)

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  

отваряне:

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП  -  Отварянето на офертите е 

публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 

или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на юридически лица с 

нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка

(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
м.февруари 2015 година

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Да Не

УНП: 4a35b157-f4ec-4f90-b974-18c54d72e873 8



Партида: 00468 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средстава от Европейския съюз

(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
 Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация. 

Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната 

страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор Обявления на 

адрес :

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

VІ.4) Процедури по обжалване

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

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

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

рубрика VІ.4.3)

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

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

жалби

Официално наименование

Пощенски адрес
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Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 27/02/2014 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  

информация

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  

допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

офертите/заявленията за участие

Официално наименование
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Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган  

извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Медицински консумативи

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи .

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Периодични доставки на медицински консумативи съгласно прогнозно

- количествената спецификация и технически изисквания, приложени 

в документацията за участие.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

270000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за Очно  

отделение

1) Кратко описание
Периодични доставки на консумативи за Очно отделение.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Периодични доставки на консумативи за Очно отделение, съгласно 

прогнозно- количествената спецификация и технически изисквания, 

приложени в документацията за участие.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

130000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за  

Клинична лаборатория

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за Клинична лаборатория.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000
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Допълнителен/ни обект/и 33696500

3) Количество или обем
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за Клинична лаборатория, съгласно прогнозно- 

количествената спецификация и технически изисквания, приложени в 

документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

230000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за  

Микробиологична лаборатория

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за Микробиологична лаборатория.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 33696500

3) Количество или обем
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за Микробиологична лаборатория, съгласно прогнозно- 

количествената спецификация и технически изисквания, приложени в 

документацията за участие.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

16000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)
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Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: Консумативи и реактиви за  

ПАО

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за ПАО.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

Допълнителен/ни обект/и 33696500

3) Количество или обем
Периодични доставки на медицински консумативи и лабораторни 

реактиви за ПАО, съгласно прогнозно- количествената спецификация 

и технически изисквания, приложени в документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

17000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за ЛТХ

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи  за ЛТХ.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Периодични доставки на медицински консумативи за ЛТХ, съгласно 

прогнозно- количествената спецификация и технически изисквания, 

приложени в документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

16000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: Консумативи за Образна  

диагностика

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи за Образна 

диагностика.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 32354110

3) Количество или обем
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Периодични доставки на медицински консумативи за Образна 

диагностика, съгласно прогнозно- количествената спецификация и 

технически изисквания, приложени в документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

33000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви

Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: Консуматива за  

Стерилизацжия

1) Кратко описание
Периодични доставки на медицински консумативи за Стерилизация

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33140000

3) Количество или обем
Периодични доставки на медицински консумативи за Стерилизация, 

съгласно прогнозно- количествената спецификация и технически 

изисквания, приложени в документацията за участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

15000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  
услуги, с изключение на превоз на поща

3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  
поща

4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух

5 Далекосъобщителни услуги

6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)

7 Компютърни и свързаните с тях услуги

8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги

12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор

16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   
и сходни услуги

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)

23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)

27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.

(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.

(8)С изключение на трудови договори.

(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство  
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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1. Обект на обществената поръчка : Откритата процедура е за 

периодично повтарящи се доставки на медицински консумативи и лабораторни 
реактиви, съобразно 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: 
 
Обособена позиция № 1 – Медицински консумативи : 
 

№ по 

ред 
         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

  ПРЕВЪРЗОЧНИ МАТЕРИАЛИ     

1 Марлени бинтове 5/5 бр 900 

2 Марлени бинтове 5/8 бр 1 400 

3 Марлени бинтове 10/10 бр 10 000 

4 Гипсови бинтове 2,7/10 бр 1 100 

5 Гипсови бинтове 2,7/15 бр 1 700 

6 Гипсови бинтове 2,7/20 бр 300 

7 Санпласт 2,5/5 бр 1 700 

8 Санпласт 5/5 бр 5 000 

9 Противоалергичен санпласт 5/5 бр 100 

10 Стерилна самофиксираща се превръзка за канюли бр 100 

11 
Самозалепваща лента от нетъкан текстил 
20см./10м. 

бр 10 

12 Лепенки за пъпна херния- непромокаеми бр 500 

13 Марля метражна 17нишки м 35 000 

14 Марлени компреси 5/5 х 50бр оп 150 

15 Марлени компреси 7,5/7,5 х 50бр оп 200 

16 Марлени компреси 10/10 х 50бр оп 200 

17 Лапаратомични кърпи "Микулич" бр. 9 000 

18 
Лапаратомични кърпи  с рентгеноконтрастна 
нишка 

бр. 1 000 

19 Памук х 100гр.- естествен бр 3 300 

20 Лигнин –кг. кг 110 

21 Памперси- бебе бр 500 

22 Памперси- възрастни бр 1 000 

  КОНСУМАТИВИ КОНЦИ     

23 Антимикробни конци №0,00,000,1,2,4,6 бр 500 
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  Хирургични конци- резорбируеми      

24 

Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100% 
полигликолова киселина с покритие от 
капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция 
60-90 дни 

    

  Дебелина; дължина; вид на иглата      

24*1 4/0 ; 75см ; игла - 20 мм, обла, 1/2 кръг бр. 72 

24*2 
4/0 ; 45см ; игла - 16мм, прецизна(плоска с 
изострен режещ връх), 3/8 кръг 

бр. 36 

24*3 4/0 ; 45см ; игла - 20мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 36 

24*4 
4/0 ; 45см ; игла - 19мм, прецизна(плоска с 
изострен режещ връх),  3/8 кръг 

бр. 36 

24*5 3/0 ; 75см ; игла - 18 мм, обла, 1/2 кръг бр. 180 

24*6 3/0 ; 75см ; игла - 20мм, обла, 1/2 кръг бр. 48 

24*7 3/0 ; 75см ; игла - 25мм, обла, 1/2 кръг бр. 180 

24*8 3/0; 75см ; игла - 30мм, обла, 1/2 кръг бр. 720 

24*9 
3/0 ;45см ; игла - 25мм, прецизна(плоска с изострен 
режещ връх), 3/8 кръг 

бр. 36 

24*10 3/0 ; 75см ; игла - 26мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 60 

24*11 2/0 ; 75см ; игла - 25 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

24*12 2/0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

24*13 0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. 600 

24*14 0 ; 75см ; игла - 30 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 300 

24*15 0 ; 90см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

24*16 1 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. 300 

24*17 1 ; 75см ; игла - 35 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

24*18 1 ; 75см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. 180 

24*19 1 ; 90см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. 420 

24*20 
1 ; 75см ; игла - 63 мм, обла с тъп връх за 
паренхимни органи, 3/8 кръг 

бр. 60 

24*21 2 ; 75см ; игла - 40мм, обратно режеща, 1/2 кръг бр. 144 

24*22 2 ; 75см ; игла - 45 мм, обла, 1/2 кръг бр. 180 

24*23 2 ; 90см ; игла - 45 мм, обла, 1/2 кръг бр. 300 

24*24 2 ; 90см ; игла - 50 мм, обла, 1/2 кръг бр. 840 

24*25 3/0 ; 45см ; 17 х 45 см лигатури бр. 540 

24*26 3/0 ; 45см ; 12 х 45 см лигатури бр. 180 

24*27 3/0 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури бр. 60 

24*28 2/0 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури бр. 60 

24*29 0 ; 45см ; 17 х 45 см лигатури бр. 300 

24*30 0 ; 45см ; 12 х 45 см лигатури бр. 180 
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24*31 1 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури бр. 60 

24*32 1 ; 150см ; 150см лигатури бр. 120 

24*33 2 ; 45см ; 6 х 45 см лигатури бр. 1 200 

24*34 2 ; 150см ; 150см лигатури бр. 360 

25 

Резорбируем синтетичен, плетен конец от 100% 
полигликолова киселина с покритие от 
капролактон и калциев стеарат с крайна резорбция 
42 дни 

    

  Дебелина, дължина, вид на иглата      

25*1 
3/0 ; 45см ; игла - 19мм, прецизна(плоска с 
изострен режещ връх), 3/8 кръг 

бр. 36 

25*2 3/0 ; 75см ; игла - 26мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 720 

25*3 3/0 ; 150см ; 150см лигатури бр. 48 

25*4 2/0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. 48 

25*5 2/0 ; 150см ; 150см лигатури бр. 60 

25*6 0 ; 75см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

25*7 0 ; 75см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

25*8 0 ; 150см ; 150см лигатури бр. 300 

25*9 0 ; 90см ; игла - 50 мм, обла, 1/2 кръг бр. 132 

25*10 1 ; 75см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. 120 

25*11 1 ; 90см ; игла - 40 мм, обла, 1/2 кръг бр. 120 

25*12 1 ; 150см ; 150см лигатури бр. 960 

25*13 1 ; 90см ;  игла - 50 мм, обл, 1/2 кръг бр. 60 

25*14 2 ; 90см ; игла - 50 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

25*15 2 ; 150см ; 150см лигатури бр. 300 

25*16 
0-2/0 ; 75см/90см ; Епизио сет-2игли x 0 40мм обла 
1/2 90см и 1игла x2/0 26мм обратно режеща игла 
75см 

бр. 120 

  Хирургични конци- нерезорбируеми      

26 
Монофиламентен синтетичен нерезорбируем 
полипропиленов конец 

    

  Дебелина, дължина, вид на иглата      

26*1 5/0 ; 75 см ; игла - 16 мм, обла, 1/2 кръг бр. 36 

26*2 
5/0 ; 75 см ; игла - 16 мм, обла игла двойна  , 1/2 
кръг 

бр. 36 

26*3 4/0 ; 75 см ; игла - 16 мм, обла, 3/8 кръг бр. 36 

26*4 
4/0 ; 90 см ; игла - 16 мм, обла двойна черна, 1/2 
кръг 

бр. 36 

26*5 4/0 ; 75 см ; игла - 20 мм, обла, 1/2 кръг бр. 60 

26*6 4/0 ; 45 см ; игла - 20 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 180 

26*7 3/0 ; 45 см ; игла - 25 мм, режеща, 3/8 кръг бр. 120 
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26*8 3/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 120 

26*9 3/0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 60 

26*10 2/0 ; 45 см ; игла - 25 мм, режеща, 3/8 кръг бр. 108 

26*11 2/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно режеща,  3/8 кръг бр. 60 

26*12 2/0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обратно режеща,  3/8 кръг бр. 480 

27 
Нерезорбируем, плетен конец от натурални 
копринени фибри със силиконово покритие 

    

  Дебелина, дължина, вид на иглата      

27*1 3/0 ; 75 см ; игла - 22 мм, обла, 1/2 кръг бр. 36 

27*2 3/0 ; 75 см ; игла - 25 мм, режеща, 3/8 кръг бр. 36 

27*3 3/0 ; 75 см ; игла - 22 мм, режеща, 1/2 кръг бр. 36 

27*4 3/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 36 

27*5 3/0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обла, 1/2 кръг бр. 36 

27*6 2/0 ; 75 см ; игла - 26 мм, обратно режеща, 3/8 кръг бр. 36 

27*7 0 ; 75 см ; игла - 30 мм, обратно режеща,  3/8 кръг бр. 60 

27*8 3/0 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури бр. 36 

27*9 3/0 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури бр. 36 

27*10 2/0 ; 45 см ;17 х 45 см лигатури бр. 36 

27*11 2/0 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури бр. 36 

27*12 0 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури бр. 36 

27*13 0 ; 60 см ; 13 х 60 см лигатури бр. 36 

27*14 0 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури бр. 36 

27*15 1 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури бр. 36 

27*16 1 ; 60 см ; 13 х 60 см лигатури бр. 36 

27*17 1 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури бр. 36 

27*18 2 ; 45 см ; 17 х 45 см лигатури бр. 36 

27*19 2 ; 60 см ; 13 х 60 см лигатури бр. 36 

27*20 2 ; 75 см ; 10 х 75 см лигатури бр. 36 

28 ОЧНИ КОНЦИ     

28*1 
4/0; 13мм; 3/8 обратно режеща игла  430микрона, 
45см 

бр. 48 

28*2 
4/8; 8мм; 1/4 двойна шпатуловидна игла 
430микрона, 45см 

бр. 12 

28*3 
6/8; 10мм;3/8 обратно режеща игла 330микрона, 
45см 

бр. 12 

28*4 
8/0; 6мм; 3/8 двойна шпатуловидна игла 
140микрона , 30см 

бр. 24 

28*5 
10/0; 6мм; 3/8 двойна шпатуловидна игла 
200микрона, 45см 

бр. 12 

  РЪКАВИЦИ     
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29 Ръкавици полиетиленови чифт 15 000 

30 Ръкавици латекс нестерилни чифт 170 000 

31 Ръкавици латекс противоалергични чифт 400 

32 Ръкавици латекс стерилни чифт 12 800 

33 Ръкавици латекс стерилни противоалергични чифт 4 300 

  ИГЛИ И СПРИНЦОВКИ     

34 Игли за спринцовки бр 330 000 

35 Спинални игли бр 850 

36 
Атравматична игла за спинална анестезия- 
специално атравматично заточване на върха 

бр 200 

37 Игла за плексусна анестезия бр 25 

38 Киршнерови игли бр 100 

39 Игли за плеврална пункция бр 20 

40 Спринцовки 2мл. двусъставни бр 86 000 

41 Спринцовки 2мл трисъставни бр 2 400 

42 Спринцовки 5мл. двусъставни бр 66 700 

43 Спринцовки 5мл трисъставни бр 100 

44 Спринцовки 10мл. двусъставни бр 144 000 

45 Спринцовки 10мл трисъставни бр 100 

46 Спринцовки 20мл.двусъставни бр 38 000 

47 Спринцовки 20мл трисъставни бр 100 

48 Спринцовки 50мл.перфузия бр 8 600 

49 Спринцовки 50мл.катетърен тип бр 2 200 

50 Спринцовки 1мл. трисъставни инсулинови с игла  бр 6 200 

51*1 Спринцовки 130мл. за инжектор бр 50 

51*2 Удължители за спринцовки 130мл. за инжектор бр 50 

Спринцовки 200ml съвместими с Инжектор 
EmpowerCT 

бр 80 

52 
Трипътник за Спринцовки 200ml съвместими с 
Инжектор EmpowerCT 

бр 40 

53 Системи за перфузия бр 2 000 

  СОНДИ-всички номера     

54 Сонди за хранене на деца бр 6 700 

55 Сонди за ендобронхиална аспирация бр 900 

56 Сонди назогастрални бр 500 

57 Сонди на “Блекмор” бр 5 

58 Сонди за трахеална аспирация бр 400 

59 Стомашни сонди бр 100 
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60 Артроскопски сет- комплект бр 50 

61 Сет за цитостомия Supracath- комплект бр 10 

62 Сет за трахеална аспирация бр 20 

63 Плеврален сет за дренаж - комплект бр 40 

64 Сет за епидурална анестезия бр 10 

65 
Сет и електрод к-т за временна електрокардио 
стимулация 

к-т 5 

  КАТЕТРИ- всички номера     

66 Катетри “Нелатон” бр 300 

67 Катетри двупътни”Фолей” с балон 30мл. бр 3 300 

68 Катетри трипътни “Фолей”с балон бр 180 

69 Катетри “Бътерфлай” №25 бр 100 

70 Катетри “Пецер” бр 50 

71 Катетри ректални бр 100 

72 Катетри “Тиман” бр 20 

73 Катетри уретрални двупътни бр 50 

74 Катетри уретрални   трипътни бр 50 

75 Катетър уретерален трипътен видим на Ro  бр 80 

76 
Катетър двупътен фолиев тип Dufour прозрачен, 
термоустойчив с балон 

бр 10 

77 Катетър двупътен фолиев тип Couvelaire бр 10 

78 Катетри с извит връх двупътни бр 10 

79 Катетър двупътен Mercier с балон 15мл. бр 10 

80 Биполярен пейсинг катетър бр 10 

81 Спинален катетър бр 10 

  СИСТЕМИ И ТОРБИ     

82 Инфузионни системи бр 80 000 

83 Уринаторни торби с клапан бр 6 000 

84 Еднокомпонентни колостомни торбички15-60мм. бр 300 

  ТРЪБИ И КАНЮЛИ- всички номера     

85 Ендотрахеални тръби с балон бр 1 200 

86 Ендотрахеални тръби без балон бр 220 

87 Ендотрахеални тръби Карленс бр 2 

88 Кавафикс бр 250 

89 Трахеостомна канюла с 1 балон бр 20 

90 Трахеостомна канюла с 2 балона бр 40 

91 Трахеостомна канюла без балон бр 10 

92 Набор аспирационен бр 5 
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93 
Ендотрахеални тръби армирани/многократни/ с 
балон 

бр 10 

  ДРЕНАЖИ- всички номера     

94 Операционен бр 400 

95 Редон дренаж  бр 260 

96 Редон дренаж вакум комплект бр 200 

97 Торакален дренаж бр 110 

98 Гофриран дренаж -400мм/25мм бр 50 

99 Кер дренаж- латекс бр 50 

100 Турникет бр 200 

  МАСКИ     

101 Кислородна маска “Очила” за възрастни бр 200 

102 Кислородна маска “Ешман” за възрастни бр 450 

103 Небулайзер за възрастни бр 50 

104 Въздуховод бр 50 

  АБОКАТИ     

105 Абокати бр 35 000 

106 
Абокати със самоактивиращ се защитен метален 
клипс 

бр 50 

107 Миниспайк бр 980 

108 Трипътник бр 1 000 

109 У Конектор бр 50 

110 Адаптор бр 20 

111 Пъпни клампи бр 900 

112 Метални водачи за уретрален катетър бр 5 

113 Водач за интуб. Тръба бр 20 

  ДРУГИ     

114 
Уретерални стендове за отворена хирургична 
техника, с отвори по цялата дължина 

бр 5 

115 DD уретерален стенд 26см бр 5 

116 Уретерален стенд Double бр 5 

117 Бримка “Дормия” спирала CH 04-70см бр 4 

118 Права съдова протеза 0,6мм/15см бр 3 

119 Троакар за пневмоторакс 2,5мм- за бебета бр 100 

120 Хемостатик резорбируем,тип мрежа 10/20 бр 10 

121 Калцуни чифт 27 000 

122 Маски с ластик бр 27 000 

123 Маски с връзки бр 100 

124 Маски с шлем нестерилни бр 50 
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125 Очила предпазни с винтил бр 20 

126 Шапки бр 15 000 

127 Стерилни еднократни престилки бр 200 

128 Чаршафи за еднократна употреба за скенер 210х80 бр 1 100 

129 
Стерилни еднократни операционни чаршафи, 
възпрепятстващи преминаването на течности и 
бактерии с лепяща част 75х90см. 

бр 100 

130 
Стерилни еднократни операционни чаршафи с 
прорез и с лепяща част , възпрепятстващи 
преминаването на течности и бактерии 45х75см. 

бр 500 

131 Подложни компреси -еднократни за АГО бр 3 500 

132 Термометри за телесна температура електронни бр 130 

133 
Апарат за кръвно налягане - с един извод за 
манометър и помпа 

бр 45 

134 Стетоскоп бр 15 

135 Шише бебе стъклено 140мл бр 200 

136 Биберон за хранене бр 270 

137 Хирургични остриета - еднократни бр 7 700 

138 Хирургични ръкохватки - еднократни бр 600 

139 Хирургични игли дузини дузина 155 

140 Дръжки за скалпели бр 50 

141 Иглодържател бр 10 

142 Калъф за ендоскопска камера 13/250см бр 100 

143 Глюкомер комплект бр 2 

144 Тест ленти за глюкомер оп 15 

145 Бургия 100 х 55 мм бр 10 

146 Бургия 150 х 120 мм бр 10 

147 Телове за серклаж 0,8-0,9мм оп 10 

148 Пластмасови клампи за хемодиализа бр. 500 

149 Четки за цитонамазка бр. 300 

150 Иригатор еднократен бр. 600 

  АНТИСЕПТИЦИ     

151 Етилов спирт 70%- 1000мл. фас 1 560 

152 Етилов спирт 95%- 1000мл. фас 240 

153 Лавандулов спирт- 1000мл. фас 130 

154 Риванол- 1000мл. фас 150 

155 Йодова тинктура 5%- 1000мл. фас 10 

156 Йод бензин 600мл. фас 100 

157 Перхидрол 30%- 1000мл. фас 625 
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158 Хлорхексидин глюконат 5% -1000мл. фас 5 

159 Течен парафин- 1000мл. фас 10 

160 Глицерин-  1200мл. фас 5 

161 Браунол- 1000мл. фас 200 

162 Браунодерм -5000мг. фас 6 

163 Сайдекс-3780гр. фас 10 

164 Ланолин- 1000мг. фас 2 

165 Вазелин- 1000мг. фас 5 

166 Аргентум нитрикум- 10гр. фас 2 

167 Ацидум бензоикум  1кг. фас 2 

168 Ацидум салициликум  1кг. фас 1 

169 Оцетна киселина 1л. фас 1 

170 Таблети за стерилизация на инструменти оп. 500 

  Консумативи за медицински апарати     

171 Контактен ултразвуков гел -5л бр 20 

172 Гел за ЕКГ бр 10 

173 Регистрираща хартия за УЗД 210 х 20 оп 20 

174 Регистрираща хартия за ЕКГ 80 Х 25 оп 500 

175 Регистрираща хартия за ЕКГ110 х 30 оп 100 

176 Регистрираща хартия за ЕКГ 210 х 295 х 150 оп 26 

177 Регистрираща хартия за ЕКГ 50 х 30 оп 14 

178 Регистрираща хартия за ЕКГ 57 х 30 оп 10 

179 
Регистрираща термохартия за видеопринтер  110 х 
20 

оп 120 

180 
Регистрираща термохартия за видеопринтер    
К65НМ-СЕ/КР65НМ-СЕ    110 х 20 

оп 50 

181 Хартия за доплер 50 х 30 оп 30 

182 Хартия за фетален монитор 112 х 90 х 135 оп 30 

183 Еднократни електроди  за ЕКГ- за възрастни бр 50 

184 
Еднократни електроди  за монитор 43х51- за 
възрастни 

бр 10 000 

185 Електроди за ВЕКС - за възрастни бр 50 

186 
Еднократни неутрални електроди за електронож- 
за възрастни 

бр 400 

187 Електроди гръдни вакумни  бр 50 

188 
Индивидуален накрайник за функционално 
изследване на дишането 

бр 50 

189 Маркучи за инхалатори бр 20 

190 Епиконд паста бр 12 
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191 Контактен спрей бр 10 

192 Ръкохватки за ЕКГ бр 10 

 
 
 
Обособена позиция № 2 – Консумативи за Очно отделение 
 

№ по 
ред 

         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

119933  
ККаассееттии  ззаа  ффааккоо  ааппаарраатт  ––IInnffiinniittii  oozziill  iipp  vveerrssiioonn  ssiisstteemm  --  
ввееррссиияя  22..0055  

бр 180 

119944  ППооккррииввааллоо  ззаа  ооккооттоо  ––  ззааллееппвваащщоо  ссее  ««ДДррееййпп»»  бр 700 

119955  Вискосубстанция- Целофтал бр 150 

119966  Вискосубстанция-Висколт бр 80 

119977  Вискосубстанция-Провиск бр 80 

119988  Вискосубстанция-Дисковиск бр 700 

119999  ССттааннддааррттнноо  ссккооссеенноо  нноожжччее  1155оо  бр 800 

220000  ННоожжччее  сс  ддииааммееттъърр  22,,66  мммм  бр 70 

220011  ННоожжччее  сс  ддииааммееттъърр  22..44  мммм    бр 70 

220022  ННоожжччее  сс  ддииааммееттъърр  22..22  мммм  бр 400 

220033  ННоожжччее  ppoorrtt  ssaaiitt  бр 250 

220044  ННоожжччее  сс  ддииааммееттъърр  55,,55  мммм  бр 200 

220055  ООццввееттииттеелл  ззаа  ппррееддннаа    ккааммеерраа  бр 200 

220066  
ТТииппччее  ззаа    ффааккоо  ааппаарраатт  00..99  ТТууррббоо  ССоонниикк  --  ааппаарраатт  
IInnffiinniittii  oozziill  iipp  vveerrssiioonn  ssiisstteemm  --  ввееррссиияя  22..0055  

бр 200 

220077  
ТТииппччее  ззаа    ффааккоо  ааппаарраатт  --  ККееллммаанн  --  ааппаарраатт  IInnffiinniittii  oozziill  
iipp  vveerrssiioonn  ssiisstteemm  --  ввееррссиияя  22..0055  

бр 300 

220088  
ККааттрриичч--ппррееддппааззииттеелл  ззаа    ллеещщаа  --  ааппаарраатт  IInnffiinniittii  oozziill  iipp  
vveerrssiioonn  ssiisstteemm  --  ввееррссиияя  22..0055  

бр 700 

220099  ППррееддеенн  ввииттррииооттоонн  бр 10 

221100  
ННааккооннееччнниикк  ззаа  ииррииггаацциияя,,  аассппиирраацциияя  --  ааппаарраатт  IInnffiinniittii  
oozziill  iipp  vveerrssiioonn  ssiisstteemm  --  ввееррссиияя  22..0055  

бр 1 

 
 
 
Обособена позиция № 3 – Консумативи и реактиви за Клинична лаборатория 
 

№ по 

ред 
         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

  РЕАКТИВИ ЗА БИОХИМИЧЕН АНАЛИЗАТОР "ХИТАЧИ" 902 

Общ белтък – опак. до 500 ml ml 3 000 
211 

Албумин – опак. до 1000 ml ml 3 000 
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212 Урея – опак.  500 до 1000 ml ml 13 000 

213 Креатинин – опак. 500 до 1000 ml ml 13 000 

214 Пикочна киселина - опак. 500 до 1000 ml ml 6 000 

АСАТ – опак. 500 до 1000 ml. ml 10 000 

АЛАТ – опак. 500 до 1000 ml ml 10 000 

ГГТП – опак. 500  до 1000 ml ml 2 500 
215 

АФ – oпак. 50 до  200 ml ml 5 000 

216 ЛДХ с трис-буфер - опак. 20 до 50 ml ml 2 000 

217 ХБДХ- опак.  до 50 ml ml 1 500 

218 Алфа амилаза- опак.50 до 200 ml ml 1 000 

СК с NAC-активатор - опак.  до 50 ml ml 3 000 

СК- MB -опак.  до 50 ml ml 2 000 

СК-МВ-калибратор брой 15 
219 

СК-МВ-контроли ml 100 

Серумно желязо-  опак.  от 30 до 200 ml ml 4 200 
220 

ЖСК - 1бр. кутия от 1000 теста брой 1 

Общ билирубин – опак. 500 до  1000 ml ml 7 000 
221 

Директен билирубин- опак. 500 до 1000 ml ml 5 000 

Общ холестерол – опак. 500 до 1000 ml ml 9 200 

HDL холестерол – директен метод ml 1 000 

Калибратор за HDL – хол. брой 10 

LDL холестерол-директен метод. ml 300 

Калибратор за LDL – хол. брой 10 

Контроли за HDL  и LDL – хол. ml 150 

222 

Tриглицериди- до 200 ml ml 9 000 

223 Калций –  200 ml ml 4 000 

224 Фосфор –  200 ml ml 3 000 

225 Глюкоза GOD – опак. 500 до 1000 ml ml 12 000 

226 Магнезий – опак. до 100 ml ml 500 

CRP – 400 мл. ml 22  000000  

CRP – калибратор ml 15 

CRP – контроли ml 24 
227 

CRP – high sensitivity ml 400 

Hb A1 C ml 500 

Калибратор за HbA1C ml 50 

228 

Контрол за HbA1C ml 50 
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Хемолизиращ реагент за HbA1C ml 2 000 

229 Трансферин – опак. до 50 ml ml 500 

Ig A  - опак. до 100 ml ml 550000  

Ig G - опак. до 100 ml ml 550000  

Ig M - опак. до 100 ml ml 550000  

Контролни серуми за имуноглобулини ml 110000  

230 

Калибратори за имуноглобулини ml 110000  

Реактив за изследване на общ белтък в урина и 
ликвор; 

ml 550000  

Калибратор; ml 110000  

Контроли; ml 110000  

Реактив за иследване на албумин в ликвор 
(турбидиметрия); 

ml 550000  

Калибратор ml 110000  

Контроли; ml 110000  

Глюкоза в ликвор (хексокиназа); ml 550000  

Калибратор; ml 110000  

231 

Контроли ml 110000  

Контролни серуми - нормален, патологичен-
човешки  произход 

ml 550000  

Калибратор за биохимия ml 110000  232 

Калибратор за специфични белтъци ml 115500  

233 
Blue micro test tubes type Cobas – микрокювети за 
контролни материали (без активатори и 
антикоагуланти) 

брой 15 000 

  РЕАКТИВИ ЗА КОАГУЛАЦИЯ  

Протромбиново време  - до 4 мл ml 1155  000000  

АПТТ – опак до 4 мл   ml 500 

Фибриноген  - до 4 мл + буфер ml 1 000 

Тромбиново време-до 4мл ml 500 

Контролна плазма - нормална ml 100 

Контролна плазма - патологична ml 100 

Калибрационна плазма ml 50 

234 

Калциев двухлорид брой 24 

  КОНСУМАТИВИ ЗА START 4   

235 
Кювети за ST 4 - опаковка от 600бр (150 бр.  с  по 4 
бр. гнезда) ооппаакк..  3366  

236 Топчета за ST 4 - 1860 бр. в  опаковка ооппаакк..  66  

237 
Регистрираща хартия за ST 4 - 12 бр. рула  в 
опаковка ооппаакк..  66  
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  РЕАКТИВИ ЗА ХЕМАТОЛОГИЧЕН АНАЛИЗАТОР  "СИСМЕКС КХ -

21" 

Целпак – туба 20 л. литър 1 240 

Строматолайзер - 3 х 500 в опаковка ооппаакк..  32 

Депротеинизиращ разтвор - от 50 ml опак. 6 

Целклийн - от 50 ml опак. 6 

238 

Регистрираща хартия 57mm ббрр..  336600  

Връхчета за автоматични пипети нестерилни- жълти брой 22  550000  

Връхчета за автоматични пипети нестерилни- сини брой 22  550000  

Автоматични пипети с променлив обем брой 55  

Автоматични пипети с постоянен обем брой 55  

Предметни стъкла -обикновенни ,нематирани брой 11  000000  

Боя за натривки Романовски-Гимза ml 12 500 

239 

Фиксатор за натривки May-Grunwald ml 12 500 

  ЗАТВОРЕНА СИСТЕМА ЗА ВЗЕМАНЕ НА КРЪВ  

240 Хематология- венозна- 3мл брой 30 000 

241 Хематология – периферна кръв брой 10 000 

242 Серуми- с активатор на коаг.-4мл брой 20 000 

243 Коагулация - 1,8мл брой 15 000 

244 Игли с автоматично поставяне и изхвърляне брой 35 000 

245 
Холдери за иглите с автоматично поставяне и 
изхвърляне 

брой 1 000 

Ланцети – стерилни брой 40 000 
246 

Автоматични ланцети брой 10 000 

Vacupettes брой 20 000 
247 

 Стативи за vacupettes брой 5 

248 Пипети Панченко - стъклени брой 100 

  Консумативи за хематологичен анализатор „Абакус”  

Дилуент - туба 20 л. литър 440000  

Лизант брой 1100  249 

Клийнер брой 66  

  ТЕСТ ЛЕНТИ ЗА УРИНА  

250 
Глюкоза, кетони, аскорбинова киселина - 100бр.в 
опаковка ооппаакк..  25 

251 10 параметрови - 100бр.в опаковка ооппаакк..  200 

Тест-ленти за Miditron - 100бр.в опаковка ооппаакк..  40 
252 

Контрол тест за Miditron - 100бр.в опаковка ооппаакк..  1 

253 Микралтест - 100бр.в опаковка ооппаакк..  10 
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Тестове за окултна кръв за откриване на 
човчовешки хемоглобин. 

брой 100 

  Реактиви и консумативи за глюкоанализатори (КАВЕ, Beckman) 

Реагент, стандарт и депротеинизиращ разтвор за 
Beckman 

ml 3 000 

Микроепруветки за кръвна захар ЕSAT KB+E брой 20 000 

Микроепруветки 2 ml стандарт глюкоза брой 400 

Глюкозен електрод - 2 бр. в опаковка опак. 6 

Силиконови маркучета 45мм брой 4 

Силиконови маркучета 50мм брой 4 

Силиконови маркучета 165мм брой 4 

Черни шлаухи брой 2 

Сини уплътнители брой 2 

Системен разтвор л. 20 

254 

Регистрираща хартия брой 15 

  Реактиви и консумативи за кръвно- газов анализатор Ciba Corning 248  

Миещ разтвор брой 40 

Буфери – 6.8 и 7.3  брой 36 

Електрод  p CO2 брой 2 

Електрод p O2 брой 2 

Електрод pH     брой 1 

Референтен електрод брой 1 

Помпена касета за М 248 брой 6 

Контролна кръв за КГА – 3 нива - от  по 30 бр. 
флакони ооппаакк..  5 

Калиев хлорид за референтен електрод - 4бр. в 
опаковка ооппаакк..  22  

Разтвор за рН-електрод - 4бр. в опаковка ооппаакк..  22  

Капилярки - от  по 200 бр. в  опаковка ооппаакк..  10 

Газови бутилки slope gas бутилка 1 

Газови бутилки calibration gas бутилка 1 

255 

Регистрираща хартия 57mm брой 100 

  Консумативи и реактиви за Easy Reader   -TnI 

 Тест-Tni                       брой 1 000 

 Тест-D-dimer                 брой 1 000 

 Контроли  High/ Low ооппаакк..  4 
256 

 Регистираща хартия брой 100 

  Реактиви и консумативи за кръвно- газов анализатор Еasy Stat  

257 Миещ разтвор брой 40 
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Модул реактиви  брой 15 

Електрод  p CO2 брой 3 

Електрод p O2 брой 3 

Електрод pH     брой 2 

Електрод Са брой 2 

Електрод Na    брой 2 

Електрод K    брой 2 

Референтен електрод брой 2 

Шлаух за помпата брой 12 

Модул клапани брой 1 

Модул сензори брой 1 

Пробоподавач брой 2 

Контролна кръв за КГА – 3 нива ооппаакк..  10 

Регистрираща хартия 57mm брой 100 

Капилярки - от  по 200 бр. в  опаковка ооппаакк..  20 

  КОНСУМАТИВИ ЗА HITACHI 902   

Hitergent  л. 5 

ISE cleaning solution - 100 ml ml 1 000 

ISE reference electrolyte - 5х300 ml ооппаакк..  5 

ISE diluent - туба 2 литра литър 8 

ISE Internal standart - туба 2 литра литър 8 

ISE compensator - 10х1ml ооппаакк..  2 

ISE  standart High - 10х3ml ооппаакк..  6 

ISE  standart Low - 10х3ml ооппаакк..  6 

Кювети за Hitachi 902 брой 1 000 

Reaction cells - 100 бр. в опаковка ооппаакк..  3 

Лампа за Hitachi брой 6 

258 

Електроди за Hitachi 902- Na, K, Cl, референтен 
електрод 

к-т 2 

259 Смола „Бетмикс”- активна лл..  5500  

260 Регистрираща хартия 57mm брой 440000  

261 Натриева основа – суха субстанция ккгг..  4 

262 Натриев цитрат – суха субстанция ккгг..  2 

263 Комплексон ІІІ – суха субстанция ккгг..  2 

  Консумативи за хематологичен анализатор Sysmex XT 1800 

Cellpack - туба 20л. лл..  660000  264 

Sulfolizer - SLS - 220A  - 5л. лл..  5500  
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Stromatolizer - FB - FBA-200A  - 5л. лл..  7755  

Stromatolizer - 4DL - FBD-200A  - 5л. лл..  5500  

Stromatolizer - 4DS - FFS-800   - 3х42ml в опаковка ооппаакк..  1100  

Cellclean CL-50    - 50ml брой 3300  

  Реактиви за имунологичен анализатор "Eleksys"2010 

fT3 ооппаакк..  22  

Калибратор за fT3 ооппаакк..  11  

fT4 ооппаакк..  33  

Калибратор за fT4 ооппаакк..  22  

TSH ооппаакк..  44  

Калибратор за TSH ооппаакк..  22  

PSA ооппаакк..  44  

Калибратор за PSA ооппаакк..  22  

AFP ооппаакк..  22  

Калибратор за AFP ооппаакк..  11  

CEA ооппаакк..  44  

Калибратор за CEA ооппаакк..  22  

CA 19-9 ооппаакк..  44  

Калибратор за CA 19-9 ооппаакк..  22  

CA 125 ооппаакк..  22  

Калибратор за CA 125 ооппаакк..  11  

CA 15-3 ооппаакк..  22  

Калибратор за CA 15-3 ооппаакк..  11  

Troponin T ооппаакк..  55  

Калибратор за TNT ооппаакк..  22  

Контрола за TNT ооппаакк..  22  

PCU 1 ооппаакк..  44  

PCU 2 ооппаакк..  44  

PC TM 1 ооппаакк..  44  

PC TM 2 ооппаакк..  44  

Консумативи за "Eleksys" 2010   

Assay cup брой 22  440000  

Assay typ брой 22  440000  

Pro Cell ооппаакк..  77  

Clean Cell ооппаакк..  77  

265 

Sys Wash ооппаакк..  33  
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Diluent univ ооппаакк..  22  

Кювети за Eleksys ооппаакк..  44  

  Консумативи за Thrombolyzer compact 

Clean solution 500ml брой 12 
266 

Thrombolyzer Cuvette Racks - опаковка 2320 кювети опак. 14 

267 Реактив Ерлих за урини - по 500ml брой 10 

268 Пипета за Бекман - 10 ml брой 2 

  Контролна кръв 3 нива за : 

Хематологичен анализатор Sysmex  КХ -21 ооппаакк..  44  

Хематологичен анализатор „Абакус” ооппаакк..  44  269 

Хематологичен анализатор Sysmex XT 1800 ооппаакк..  44  

 
 
 
 
Обособена позиция № 4 – Консумативи и реактиви за Микробиологична 

лаборатория 
 

№ по 
ред 

         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

  Диагностични тестове по метода ELISA       

Хепатит А ( HAV IgM) - опаковка 96теста   опак.  5 

Хепатит В ( HBs Ag one ) - опаковка 96 теста опак.  2 

Хепатит В ( HB cor IgM ) - опаковка 96теста              опак.  1 

Хепатит С ( HCV Ab ) - опаковка 96 теста опак.  2 

270 

HIV ( anti HIV Ab 1,2 ) - опаковка 96 теста  опак.  1 

271 EBV-VCA IGM- бърз тест - опаковка 20 теста опак.  3  

CMV IgM - опаковка 36 бр. опак.  2 

Chlamydia Bivalent IgG - ImmunoComb - опаковка 36 
бр. 

опак.  2 

Toxo IgG + Toxo IgM - ImmunoComb - опаковка 36 бр. опак.  2 

HIV 1&2 CombFirm - опаковка 36 бр. опак.  3 

B.burgdorferi /Борелия/ IgG - опаковка 96 бр. опак.  2 

272 

B.burgdorferi /Борелия/ IgM - опаковка 96 бр. опак.  4 

  Латекс аглутинац. тестове                 

R P R - аглутинация -опаковка 500 теста  опак.  1 
273 

Т Р Х А - хемаглутинация - опаковка 200теста опак.  6 

  Kонсумативи       
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274 Блюда петри за еднократна употреба с ф 900 мм бр 15 000 

275 Стерилни контейнери за проби, прозрачни – 15 мл бр 8 000 

276 
Тампон дървен, с памучен край-180 мм,инд.опакован в 
опак. с ширина 40 мм   

бр 5 000 

277 
Комплект – тампон в епруветка (безцветна и 
прозрачна),индив.опаковка 

бр 8 000 

278 Накрайник за пипета – жълт с дълъг наконечник бр 6 000 

279 Накрайник за пипета - син бр 2 000 

280 Тапи за стъклария от пресована целулоза бр 2 000 

  Диагн. тестове за стрептококови инфекции     

A S O - SLID - опаковка 150 теста опак.  1 
281 

R F - SLID - опаковка 150 тест опак.  1 

  Затворена система за вземане на кръв                 

282 Серуми  с обем 6 мл. бр. 2 000 

  Антибиотични дискове       

Imipenem  - опаковка: кутия 10x50=500 диска кутия 1 

Clindamicin  - опаковка: кутия 10x50=500 диска кутия 2 

Cefotaxime/ClavulanicAcid  - опаковка: кутия 
10x50=500 диска 

кутия 1 
283 

AMC / CLA – 30/10  - опаковка: кутия 10x50=500 диска кутия 1 

  Лабораторна стъклария       

Плоскодънни колби с обем 1000 мл бр 10 

Плоскодънни колби с обем 2000 мл бр 10 

Предметни стъкла 26 x 76 mm/са 1mm  - опаковка 50 
бр. 

опак. 30 
284 

Бехерови чаши-градуирани бр 10 

  Диагностични плаки и реагенти за системата 

MICRONALT-MERLIN диагностика 
    

Micronalt - IDS плака 10 

Micronalt – E плака 10 

Micronalt – NF плака 10 

Micronalt – RPO плака 10 

Micronalt – NF Susmed  - 1 х 6 мл. бр. 30 

285 

Micronaut- Candida плака 5 

286 Плака - стерилна, 96 гнезда, индивидуално опакована бр 50 
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Обособена позиция № 5 – Консумативи и реактиви за ПАО 
 

№ по 

ред 
         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

287 Абсолютен алкохол, за медицински цели литър 250 

288 Ацетон литър 100 

289 Ксилол литър 80 

290 Формалин  38% литър 240 

291 
Твърд парафин на гранули с точка на топене 
56÷58оС 

кг 100 

292 
Среда за покриване на  хистологичен препарат - 
опак.по 500мл 

опак. 12 

293 Разтвор за декалцинация литър 2 

294 Еукит за гефрир -100мл опак. 1 

295 Предметни стъкла с матиран край брой 6 000  

296 
Архиватор за парафинови блокчета- метален за 800 
блокчета 

брой 8 

297 
Архиватор за стъкла - метален, сразделители за 
отделните стъкла, за 3 000 стъкла 

брой 3 

298 Био касети брой 8 000 

299 Метални касети за включване в парафин брой 50 

300 
Микротомни ножчета N35 S35-R35-C35 - опаковка 
от 50  бр. 

опак. 20 

301 Еозин воден разтвор - туба  от 1 л. литър 2 

302 PAS набор за оцветяване брой 2 

303 Канадски балсам литър 5 

304 Судан I I I  брой 1 

305 Сярна киселина литър 5 

306 Солна киселина литър 5 

307 Папаниколау брой 1 

308 Хематоксилин Майер литър 2 

309 Хематоксилин Харис литър 2 

310 Хематоксилин Джил литър 2 

311 Пикрофуксин за Ван Гизон литър 1 

312 Био капсули брой 300 

313 Ван Гизон - Трихром - кит за оцветяване брой 1 

314 Предпазни маски за аутопсия брой 50 

315 Предпазни очила за аутопсия брой 10 

316 Предпазни гумирана престилка за аутопсия брой 10 

317 
Стъклена пръчица за нанасяне на включваща среда 
върху хистологичен препарат 

брой 3 
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318 Покривни стъкла 32/24 - опаковка 100бр. опак. 10 

319 Покривни стъкла 60/24 - опаковка 100бр. опак. 5 

 
 
Обособена позиция № 6 – Консумативи за ЛТХ 
 

№ по 
ред 

         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

Гел карти-Liss Coombi - опаковка носач с 12 карти опак. 25 

Гел карти-Liss Coombi +ЕНЗ - опак. носач с 12 
карти 

опак. 84 

Гел карти- бебета - опаковка носач с 12 карти опак.  20 

Гел карти за пациенти - опаковка носач с 12 карти опак. 10 

Serum green флакон 10 

T.S. A флакон 150 

T.S. B флакон 150 

T.S. O флакон 150 

Anti K флакон 2 

AntiC флакон 2 

Anti E флакон 2 

T.S.Anti A флакон 2 

Дилуент I -100ml опак. 3 

Дилуент I I -500ml опак. 3 

Anti D Rh флакон 50 

320 

Тест еритроцити за идентификация - панел брой 1 

T.S. Anti A флакон 20 

T.S. Anti B флакон 20 

T.S. Anti AB флакон 20 
321 

T.S.Anti D Rh флакон 20 

322 Епруветки ЕДТА К3 -3мл. брой 10 000 

323 Връхчета за  пипети -еднократни, жълти брой 10 000 

324 Автоматични пипети вариабълни брой 10 

325 Системи за кръвопреливане брой 2 000 

326 Петри брой 10 

327 Пипети еднократни Пастьор брой 1 000 

328 
Пипети стъклени Пастьор 0,5мм/диаметър и 
150мм/дължина с тънки върхове 

брой 1 000 

329 Предметни стъкла 5/10 -обикновенни , нематирани брой 500 

330 Часовник лабораторен  брой 3 
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331 Епруветки  10 / 1,5 см брой 1 000 

332 Епруветки  5 / 1 см брой 1 000 

 
 
Обособена позиция № 7 – Консумативи за Образна диагностика 
 

№ по 
ред 

         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

Рентгенов филм синьочувствителен 24/30 см - кутия 
(100бр.) 

кутия 15 

Рентгенов филм синьочувствителен 30/40 см - кутия 
(100бр.) 

кутия 5 

Рентгенов филм синьочувствителен 35/35 см - кутия 
(100бр.) 

кутия 20 

Проявител за авт. обработка (12литра в кашон) - 
работен разтвор 

литър 60 

Фиксаж за авт. oбработка(12литра в кашон) - 
работен разтвор 

литър 96 

Филм 20/25 см за принтер Drystar 5302 -кутия 
(100бр.) 

кутия 90 

333 

Филм 35/43 см за принтер Drystar 5302 - кутия 
(100бр.) 

кутия 15 

 
 
Обособена позиция № 8 - Консумативи за Стерилизация 
 

№ 

по 
ред 

         наименование / вид / изисквания мярка прогнозно к-во  

Гладко фолио за стерилизация с пара 7,5 см./200 м ролка 12 

Гладко фолио за стерилизация с пара 15 см./200 м ролка 12 

Гладко фолио за стерилизация с пара 25 см./200 м ролка 12 

Нагънато фолио за стерилизация с пара 10×5см./100 м ролка 15 

Нагънато фолио за стерилизация с пара 15×5см./100 м ролка 10 

334 

Нагънато фолио за стерилизация с пара 25×6,5см./100 
м 

ролка 14 

Гладко фолио за стерилизация с плазма Tyvek 10 см./ 
70 м 

ролка 12 

Гладко фолио за стерилизация с плазма Tyvek 15 см./ 
70 м 

ролка 12 

Гладко фолио за стерилизация с плазма Tyvek 25 см./ 
70 м 

ролка 12 

335 

Гладко фолио за стерилизация с плазма Tyvek 40 см./ 
70 м 

ролка 20 

336 
Химичен индикатор за пара, клас 4 с дължина 20 см./ 
опаковка 250 бр 

опаковка 8 

337 
Адхезивна лента с индикатор за пара, клас 4 - 19 
мм./50 м 

ролка 3 

338 Химичен индикатор за плазма - опаковка 250 бр опаковка 3 
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339 
Биологичен индикатор за стерилизация с пара / 
опаковка 100 бр 

опаковка 1 

340 Биологичен индикатор за стерилизация с плазма брой 50 

341 Еднократен тест пакет Bowie&Dick брой 200 

342 
Полиетиленови предпазни престилки / опаковка 100 
бр 

опаковка 4 

 
Количествата на стоките от поръчката, посочени в прогнозно-

количествената спецификация, 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 . 

Прогнозно-количествената спецификация е разделена на осем обособени 
позиции. 

 
� Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за 

всяка една обособена позиция от спецификацията отделно. 
 

� Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за 
всеки  един пореден номер в обособената позиция от спецификацията 
отделно, с изключение на Обособена позиция № 2 . 

 
� Участниците трябва да дадат предложение – техническо и ценово за 

всички поредни номера в Обособена позиция № 2. За цялата обособена 
позиция ще бъде избран един изпълнител. 
 

� За всеки пореден номер от прогнозно-количествената спецификация с 
включени в него няколко номенклатурни единици, участниците трябва 
да дадат предложение – техническо и ценово за всички номенклатурни 
единици включени в съответния пореден номер. 
 

� За консумативи Хирургични конци - резорбируеми и нерезорбируеми и 
Очни конци, позиции номера 24, 25, 26, 27 и 28  Възложителят изисква 
един доставчик. Участниците следва да представят предложение – 
техническо и ценово за всички номенклатурни единици включени в петте 
поредни номера. 
 
2. Място на изпълнение на поръчката:  
Болничната аптека в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана,  

ул.”Сирма войвода” № 2 . 
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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, 
считано от 01 август 2014г.  

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

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

- банкова гаранция , 
- парична сума  
�  преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен   Илиев”-АД 

гр. Монтана : 
ТБ:                   ОББ клон Монтана     
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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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Изисквания: 
1. Медицинските консумативи и реактиви да отговарят на изискванията на БДС, 
международните стандарти и Закона за лекарствените продукти в хуманната 
медицина /ЗЛПХМ/, трябва да притежават разрешение за употреба в страната и 
разрешение за продажба на всяка отделна партида, издадени съгласно 
законоустановения ред. 
 
2. Остатъчния срок на годност на медицинските консумативи и лабораторни 
реактиви към датата на доставка трябва да бъде не по-малък от 70 %. 
 
3. Всеки участник в процедурата, трябва да представи в офертата си :  
 

3.1. Разрешение за производство,  внос или за регистрация на търговия на 
едро с лекарства и/или консумативи, издадено по реда на ЗЛПХМ ;  

3.2. Декларация, съдържаща - списък на сключените от него договори за 
доставка на медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, 
изпълнени през последните три години, включително информация за 
стойност, срок и възложител за всеки посочен договор, придружени с 
препоръки за добро изпълнение /5-10 референции/; 

3.3. Декларация, съдържаща - списък на техническото оборудване 
/транспорт/, складова база и персонала отговорен за изпълнението на 
поръчката; 

3.4. Декларация, съдържаща - осигуряване на необходимите количества 
медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, предмет на 
договора, за целия срок на договора. 

3.5. Мостри и опис на мострите за Обособена позиция № 1. 
3.6. При участие за Обособена позиция № 2 (поредни номера 193, 206, 

207, 208 и 210), участникът трябва да представи декларация за 
съвместимост със апарат Infiniti ozil ip version sistem - версия 2.05.  

3.7. Мостри и сертификат за качество за всеки от консумативите в 
обособена позиция № 8 – Консумативи за Стерилизация. 

 
Мострите се представят в отделен плик/пакет, представен заедно с 

офертата и съдържащ опис на мострите - търговско име, производител, 
количество. 

По изключение-допуска се непредставяне на мостри за консумативите,с 
които болницата е работила и има опит, което се доказва от участника с 
представяне на опис на фактурите за доставките и доставените количестава. 

 Задължително изискване към участниците : всички предлагани 
консумативи за образна диагностика да са от един производител,с 
оглед оптималната им съвместимост . 
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4. Представянето на : 
4.1. мостри и опис на мострите и каталози на консумативите и/или  

реактивите,  за които участва; 
4.2.оторизации , от съответните производители; 
4.3.сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 

управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките 
със съответните спецификации или стандарти,  

ще влияе върху образуване на оценката - К 2 „качество” -  функционална 
характеристика и производител.  
 
 
 

Други изисквания и условия 
 

Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в 
пълен обем. 

Цената да включва всички разходи, транспорт, мита, такси и др..  
Цената е твърда и не подлежи на промяна за целия период на договора, 

освен при обстоятелствата предвидени в чл. 43, ал.2 от ЗОП. 
Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие за 

една или всички обособени позиции. 
Всеки от участниците може да внесе предложение както за всеки пореден 

номер от  обособена позиция, така и за всички  . 
 За всеки пореден номер от прогнозно-количествената спецификация с 
включени в него няколко номенклатурни единици, участниците трябва 
да дадат предложение – техническо и ценово за всички номенклатурни 
единици включени в съответния  пореден номер. Непълно предложение 
комисията няма да оценява. Оценката ще е комплексна – за всички 
включени стоки в съответния номер. 
 Участниците трябва да дадат предложение за всички поредни номера в 
Обособена позиция № 2. Оценката ще е комплексна за цялата 
обособена позиция. 

 
За Обособена позиция № 1, пореден номер № 19 – памук – предлагания 

продукт да е с високо качество, гладък, без примеси, усуквания и бучки. 
За обособена позиция  № 5 : Консумативи за ПАО – Архиватори за 

парафонови блокчета и стъкла – предлаганите архиватори да са изработени от 
метал или пластмаса и да са с капацитет поне за изискуемия брой парафинови 
блокчета и стъкла. Архиваторът за стъкла да бъде с разделители за отделните 
стъкла. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 
 
 

Показатели, относителната им тежест и методика за  

определяне на комплексната оценка на офертата 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

___________________________________________________ _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
* Комисия, назначена със Заповед на Изпълнителния директор на 

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

 
 

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

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

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

съгласно националните закони и подзаконови актове; 
4. 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.  за когото налице е обстоятелството по чл.47, ал.5 от ЗОП; 
8.  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 . 

9. представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия . 

 
� Комисията предлага участник, който е представил непълна оферта за 

пореден номер с включени няколко номенклатурни единици, както и за 
Обособена позиция № 2 от прогнозно–количествената спецификация за 
отстраняване от участие в процедурата за съответния пореден номер. 
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• За всяка отделна оферта,  която отговаря на изискванията на ЗОП 
и условията на настоящата документация, назначената комисия извършва 
оценка, въз основа на определения критерий 

”икономически най-изгодна оферта”, 
като сравнява 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. 
К1 - единична цена - изразява се в число, съответстващо на брой точки и 

представляващо съотношение между предложена от участник в 
процедурата най-ниска единична цена за продукт от спецификацията 
/която е с оценка 70/, към единичната цена  предложена от съответния 
участник за същия продукт , умножена с коефициент 70. Оценката се 
определя съгласно формулата: 

 

К1 = Цmin / Цсъотв  х 70 

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

процедурата 
Цсъотв - предложена цена на оценявания участник  

 
Максималната стойност на коефициент К1 е 70 точки. 
 
 

- К2 - функционална характеристика и производител - експертна 
оценка до 30 т. за техническото предложение, относно техническите 
характеристики, посочения производител, представени оторизации, 
мостри на медицинските консумативи и лабораторни реактиви . 

 
Максималната стойност на коефициент К2 е 30 точки. 
 

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти, за всеки 
пореден номер от спецификацията 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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 Възложителя изисква един доставчик за консумативи Хирургични 
конци- резорбируеми и нерезорбируеми и Очни конци – поредни 
номера от спецификацията 24, 25, 26, 27 и 28 и включените към тях 
подномера. Изпълнителят ще бъде избран въз основа на 
комплексната оценка получена от участниците за петте поредни 
номера от спецификацията. 

 
 Поради спецификата на съответните изследвания Възложителят 
изисква различен производител за № 320 и № 321 от обособена 
позиция № 6 – Консумативи за ЛТХ . Ако след извършване на 
крайното оценяване един производител е класиран на първо място и 
за двата номера, то № 321  ще бъде възложен за доставка на 
участника класиран на второ място.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

___________________________________________________ _____________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

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

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 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 120 / сто и двадесет / календарни дни от крайния срок за получаване на 
офертите.  

Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в 
съответствие с изискванията на ЗОП и настоящата документация. Офертата се 
подписва от законния представител на лицето, което я подава или от изрично 
упълномощено от него лице.  

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

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

 
Документите и данните се подписват само от законните представители на 

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

 
Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща 

подаването на офертата не повече от 6 /шест/ месеца или да са в срока на 
тяхната валидност .  

Всяка страница на всички представени документи в офертата, трябва да са 
заверени съгласно указанията или от участника с подпис и печат. 

 
Участниците могат да подават оферти за една или всички обособени 

позиции, както и за всеки пореден номер отделно. 
 
За поредни номера в които са включени няколко номенклатурни 

единици от прогнозно – количествената спецификация участниците трябва 
да имат предложение – техническо и ценово за всички медицински 
консумативи и лабораторни реактиви от съответния пореден номер . 

Участник, който е подал непълна оферта за пореден номер, както и за 
Обособена позиция № 2 ще бъде отстранен от участие за същия. 
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Участниците представят отделни плик № 2 и плик № 3 за всяка от 
обособените позиции за която подават предложение със съответните 
надписи на тях. 

 
Офертата следва да бъде функционално разпределена в 3 (три) 

непрозрачни плика, всеки един от които да има следното съдържание: 
 
 
 
     Плик №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”      
 
В плика се поставят следните документи: 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и 

подпечатан от участника / прилага се в началото на офертата преди всички 
други документи/ - образец №1. 

2. Заявление за участие / образец №2/. 
3. Административни сведения - Образец № 3. 
4. 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 – 5 900 лева за всички позиции и 
съответно за : 

• Обособена позиция № 1 „Медицински консумативи”- 2 000 лв ,  

• Обособена позиция № 2 „Консумативи за Очно отделение”- 1 000 лв , 

• Обособена позиция № 3 „Консумативи и реактиви за Клинична 
лаборатория”- 2 000 лв , 
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• Обособена позиция № 4 „Консумативи и реактиви за Микробиологична 
лаборатория - 150 лв, , 

• Обособена позиция № 5 „Консумативи и реактиви за ПАО” - 150 лв , 

• Обособена позиция № 6 „Консумативи и реактиви за ЛТХ” - 150 лв , 

• Обособена позиция № 7 „Консумативи за Образна диагностика”- 300 лв , 

• Обособена позиция № 8 - Консумативи за Стерилизация – 150 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 120 /сто и двадесет/ 
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; 
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- 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:  

11.1. Заверено копие от Разрешение за производство, внос или за регистрация на 
търговия на едро с медицински консумативи и/или лабораторни реактиви, 
издадено по реда на ЗЛПХМ. 
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 медицински 
консумативи и/или лабораторни реактиви, 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 медицински консумативи 
и/или лабораторни реактиви, предмет на договора, за целия срок на договора. 
11.4.Референции от възложители, които са били снабдявани с медицински 
комсумативи и/или лабораторни реактиви 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. 
 
 
 
    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 . 

 
1. Техническо предложение - Образец № 9 . 
2. Техническа спецификация - Образец № 10,  попълнен за съответната 

обособена позиция за която участва ( от 10.1 до 10.8 ) : 
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  на ………….....…………..  за 
 
Обособена позиция № ....... 
 

№ Наименование и предпочитана разфасовка мярка 
 прогн. к-во 

до 
Производител 

Предложена 

разфасовка 

Мастра / 

каталог-

страница 

1          

2          

3          

 
Дата :                                       Подпис,печат : ............... 

/име и фамилия/ 
 

 
3. Мостри с опис за Обособена позиция №1 и №8 и сертификат за 

качество за консумативите от Обособена позиция №8. 
4. Представянето на: 

4.1. мостри ; 
4.2. каталози на консумативите и /или/ реактивите,  за които участва; 
4.3. оторизации , от съответните производители ; 
4.4. сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за 

управление на качеството, удостоверяващи съответствието на 
стоките със съответните спецификации или стандарти,  

ще влияе върху образуване на оценката - К 2 „качество” -  функционална 
характеристика и производител.  

 
Представянето на мостри и /или/ каталози на консумативите и /или/ 

реактивите,  за които се участва, трябва да бъдат придружени с опис. В случай, 
че мострите и / или каталозите са в по-голям обем , се допуска представянето им 
да бъде в отделна опаковка, отговаряща на изискванията за офертата – 
запечатана, адресирана / възложител, изпълнител, предмет на поръчката/ и 
поставен надпис „ МОСТРИ / КАТАЛОЗИ ” за обособена позиция/и. 

 
При подготвянето на офертата Участниците в процедурата следва да 

представят пълна информация относно Предложената разфасовка – 
описание на съдържанието, мерна единица ( метър, ml, брой, чифт, ... ),  -  
всякаква информация, която да бъде взета в предвид при оценяване на 
предложенията. 
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    Плик № 3: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”      
 

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 . 

 
       

1. Ценово предложение - Образец № 11,  попълнен за съответната обособена 
позиция за която участва ( от 11.1 до 11.8 ). 

 
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ………………………………………..  за 
Обособена позиция № ....... 
 

№ 
Наименование и предпочитана 

разфасовка 
мярка 

 прогн. к-
во до 

Производител 
Предложена 
разфасовка 

Ед. цена в 
лв. с ДДС 

за единица 

мярка 

Ед. цена в 
лв. с ДДС 

за 

предложена 
разфасовка 

Обща 
стойност 

в лв. с 

ДДС 

1             

2             

3             

 
Дата :                                       Подпис,печат : ............... 

/име и фамилия/ 
 
 

 
 При попълването на ценовото предложение, колона „Ед. цена в лв. 
с ДДС за единица мярка”, участниците следва да се съобразят с 
предпочитаната разфасовка от Възложителя (при поредни номера от 
спецификацията където е посочено). Следва да направят 
предложенията си спрямо колони „Наименование и предпочитана 
разфасовка” и „Мярка”. 

 
Пример :  

- при посочена единица мярка „чифт” участниците следва да 
предложат цена за чифт, 

- при посочена единица мярка „опаковка” – участниците следва да 
посочат цена за предпочитаната опаковка от Възложителя, ако 
предложената разфасовка се различава от предпочитаната опаковка 
от Възложителя . 
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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  с 

цифри и словом, до втори знак след десетичната запетая – 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. 
 

Участник подал непълна оферта за пореден номер с включени няколко 
номенклатурни единици в него, от прогнозно – количествената спецификация, 
ше бъде предложен за отстраняване от процедурата за същия . 
 

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 и .                                                                          
                                        
                  

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

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

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

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

 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

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

ДОСТАВКИ НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ И 
ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ 

 
 

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  медицински консумативи и/или лабораторни реактиви,  
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. 
 

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. 
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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. 
 

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, 
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 
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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.      
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.  
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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  медицински консумативи и лабораторни 
реактиви  с по-кратък от договорения срок на годност, изпълнителя заплаща 
неустойка, както следва: 
от 69.99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 
от 59.99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 20% 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. 
 

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.  
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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 
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 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. 
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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 
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: 
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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 

 

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 01.08.2014 г. и важи до 01.08.2015 г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
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 № Р - .....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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Образец № 1 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал 

или заверено 

копие) 

 Плик № 1 - “Документи за подбор”,  съдържащ: 
 

1. Списък с документите, съдържащи се в офертата  - 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 и приемане на 

условията  -Образец № 4 

 

8. 
Декларация за липса 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 и ал.5 от ЗОП - Образец № 5 

 

9. 
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - 
Образец № 6 

 

10. 
Декларация от подизпълнител, че е съгласен за участие в процедурата като 

такъв  - Образец № 7 

 

11. 
Декларация по чл.56,ал1,т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - 

Образец № 8 

 

12. 
Документ за внесена гаранция за участие – вносна бележка или банкова 

гаранция  

 

13. 

Заверено копие от Разрешение за производство, внос или за регистрация на 

търговия на едро с лекарства и/или консумативи, издадено по реда на 

ЗЛПХМ 

 

14. Необходими разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението  

15. 

Декларация - списък на сключените 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 

 

16. 
Декларация -списък на техническото оборудване /транспорт/, складова база 

и персонала отговорен за изпълнението на поръчката 

 

17. 
Декларация за сигуряване на необходимите количества медицински 

консумативи и лабораторни реактиви, предмет на договора, за целия срок на 
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договора 

18. 
Референции (препоръки) за добро изпълнение, доказващи възможностите на 

Участника  

 

19. Документ за закупена документация - копие, заверено от Участника  

20. Други документи, представени по избор от участника  

  

 

 
Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", 

съдържащ: 

 

1. Техническо предложение – Образец № 9  

2. 
Техническа спецификация – Образец № 10 (от 10.1 до 10.8 - за съответната 

позиция за която участва ) 

 

3. Мостра/и на медицинските изделия с опис/и , за които участва  

4. Каталози.  

5. 

Оригинална  оторизация /пълномощно/ за продажба на името на кандидата 

или участника за територията на Република България от производителя, 

придружена с превод на български език 

 

6. Сертификати.  

  
 

  Плик № “3” с надпис „Предлагана цена”, съдържащ: 
 

1. 
Ценова оферта - Образец № 11(от 11.1 до 11.8 - за съответната позиция за 

която участва ) 

 

   

 

 

Дата: …...............2014 г.    

Подпис и печат: .......................................................     

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

(име и Фамилия)                    

(длъжност на представляващия Участника)     
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 
 

 

Настоящото заявление е подадено от ………………………………………… …. 

 

………………………………………………………………………………………….  
(наименование на участника) 

 

и подписано от………………….………………………………..…………………. 
(трите имена и ЕГН) 

 

…………………………………….…………………………………………………… 

 

в качеството му на ………………………………………………….……………… 
(длъжност) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в откритита проце дура за избор на 

изпълнител по обществена поръчка с предмет:  

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана” при условията, обявени в 

документацията за участие и приети от нас. 

 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с 

офертата до изтичане на  сто и двадесет (120) календарни дни, считано от датата 

на отварянето на офертите. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на 

договора настоящото заявление ще представлява спора зумение между нас и 

възложителя, което ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за 

участие в процедурата. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта 

на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническата 

спецификация на настоящата поръчка. 

 

 

 

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

/име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 3 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

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

 

2. Координати: 

Адрес:……………………………………………………………………… 

Телефон № …………………………. 

Факс: ………………………………... 

Е-mail: ………………………………. 

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

 

………………………................................................................................. 
(трите имена) 

 

………………………………………………………………………….……….. 
(данни по документ за самоличност) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
(длъжност) 

Телефон №.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

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

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
(длъжност) 

 

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

 

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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ОБРАЗЕЦ № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за запознаване с условията в документацията и приемане на условията 

Долуподписаният ...................................................................................... 
                                                /трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/ 

с постоянен адрес: гр.............................. ул................................... №………. ет….. 

лична карта № ………………, изд. на …………….. г. от МВР - гр………………. 

в качеството си на  ....................................................................... 
                                                             /лице съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП/ 

на   ……………………………........................................... 
                        /име на участника – 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 като представляващ ............................................................. за участие в откритата                            

/име на участника – юридическо лице/ 

процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет:....................................... 

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

1. Запознат съм с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за 

участие в настоящата обществена поръчка и ги приемам без възражения; 

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в откритата процедура за 

възлагане на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, 

които се отнасят до изпълнението на поръчката; 

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

данните за обществената поръчка; 

4. Задължавам се да спазвам действащите в страната норми, стандарти и 

изисквания по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други 

нормативи, свързани с изпълнението на обществената поръчка 

 

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

неверни данни. 

 

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

/подпис, печат/ 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

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

 

                                                                    ОБРАЗЕЦ № 5  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

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 

 

 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; 

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 не е обявено в несъстоятелност. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация или в 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон, не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си. 

5. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата 

и/или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 
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разсрочване или отсрочване на тези задълженията, нито има парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социално осигуряване или данъци, съгласно правните норми на 

държавата, в която участникът е установен. 

 

6. 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. 
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ОБРАЗЕЦ № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за участие на подизпълнители  

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

Долуподписаният ...................................................................................... 
                                                /трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/ 

с постоянен адрес: гр.............................. ул................................... №………. ет….. 

лична карта № ………………, изд. на …………….. г. от МВР - гр………………. 

в качеството си на  ....................................................................... 
                                                             /лице съгласно чл.47 ал.4/ 

на   ……………………………........................................... 
                        /име на участника – 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 като представляващ ............................................................. за участие в откритата 

                                                   /име на участника – юридическо лице/ 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

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

НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Подизпълнителят/ите/, който /които/ ще ползвам е /са/:   

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

………………………………………………………. 

Участието на подизпълнителя/ите/ представлява ............ % /................... процента/ 

от общата стойност на поръчката. 

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/ите/ 

подизпълнител/и/, като за свои действия, бездействия и работа.  

Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за 

неверни данни. 

 

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

/подпис, печат/ 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

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

 

ОБРАЗЕЦ № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният ......................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

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

на подизпълнител: .……………………………………………………………..............…… 
(наименование на подизпълнителя) 

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 като представляващ на 

 

 .................................................................................................................. 
(наименование на участника) 

съм съгласен да участвам в откритита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви ” на МБАЛ "Д-р Стамен 

Илиев" АД гр.Монтана  като подизпълнител на участник  

 

…………………………………………………………………………………….. 
(наименование на участника) 

 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

Запознати сме с изискванията на чл.55 и чл.56, ал.2 от ЗОП и с документацията за участие. 

 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

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

/избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас, като подизпълнител/. 

 

Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за неверни 

данни. 
 

Дата: ……………2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:  .................................. 
                                                                                                     (подпис, печат)  

 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

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

 

ОБРАЗЕЦ № 8 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56 , ал.1 , т.12 от ЗОП 

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 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

1. Запознати сме 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 120 дни считано от датата на отваряне на офертите . 

 
 

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

/подпис и печат/ 

 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

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

 
Образец № 9 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: 

 „Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 
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 настоящото Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената 

от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект: 

„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви” 

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

 за срок от 12 месеца .  

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 120 / сто и двадесет / календарни дни, считано от датата на 

отваряне на офертите . 

Предлагаме да извършим доставките периодично, за своя сметка, до Болничната аптека 

при МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, в срок до  

……./……………………………/ часа от получаване на обикновенна писмена заявка 

предадена по електронен път и в срок до 

 ……./……………………………/ часа от получаване на всяка спешна заявка . 

Предлагаме плащането на  медицинските консумативи и лабораторни реактиви  да се 

извършва отложено в срок от………… /……………………………../ дни, но не по малко от 30 

дни от датата на издаване на фактура.    

Гарантираме остатъчен срок на годност на медицинските консумативи и лабораторни 

реактиви  към датите на доставка  ……/……………………………../ % от обявения от 

производителя, но не по-малко от 70 %. 

Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки  да ги 

подменим незабавно с нови. 

Приложение към техническото предложение: 

1. Техническа спецификация (Образец № 10) на медицинските консумативи и 

лабораторни реактиви за позициите, за които участвам. 

 

 

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

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

(име и Фамилия)                      

 (длъжност на представляващия Участника)     



№ Наименование и предпочитана разфасовка мярка
 прогн. к-во 

до
Производител

Предложена 

разфасовка

Мастра / 

каталог-

страница

1

2

3

Дата: Подпис, печат:

/име и фамилия/

Открита процедура за обществена поръчка  с предмет :„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви" на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

Образец № 10. …

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  на ……………………………………………..  за

Обособена позиция № … - …………...………



№ Наименование и предпочитана разфасовка мярка
 прогн. к-во 

до
Производител

Предложена 

разфасовка

Ед. цена в лв. 

с ДДС за 

единица 

мярка

Ед. цена в лв. 

с ДДС за 

предложена 

разфасовка

Обща 

стойност в 

лв. с ДДС

1

2

3

Дата: Подпис, печат:

/име и фамилия/

Обща стойност на ценовото предложение :

Обособена позиция № … - ……………………….

Открита процедура за обществена поръчка  с предмет :„Доставки на медицински консумативи и лабораторни реактиви" на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана

Образец № 11. …

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ………………………………………………………..  за


