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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА „ДОСТАВКА НА СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ”

ЧАСТ I – Решение и Обявление за обществена поръчка
1. Решение на Изпълнителния директор на Първа МБАЛ София ЕАД за откриване на
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на скъпо струващи
медицински изделия”
2. Обявление за обществена поръчка
ЧАСТ II – Указания за участие в обществена поръчка
1. Общи условия
1.1. Възложител
1.2. Описание на предмета на поръчката
1.3. Срок за изпълнение на поръчката
2. Изисквания към участниците
2.1. Общи изисквания към участниците
2.2. Административни изисквания към участниците
2.3. Задължителни изисквания към участниците
2.3.1. Технически изисквания към участниците /Технически изисквания за изпълнение на
поръчката/
2.4. Финансови изисквания към участниците
2.5. Срок на валидност на офертите
3. Гаранция за участие
3.1. Условия, размер и начин на плащане
3.2. Задържане и освобождаване на гаранцията
4. Документация за участие
4.1. Цена на документацията за участие
4.2. Място, срок и начин на плащане на документацията за участие
5. Оферта
5.1. Подготовка на офертата
5.2. Съдържание на офертата
5.3. Запечатване на офертата
5.4. Подаване и приемане на оферти
6. Разглеждане, оценка и класиране на офертите
6.1. Методика за оценка
7. Сключване на договор
ЧАСТ III - Образци на документи за участие в обществената поръчка
1. Административни сведения за участника / Образец №2 /
2. Декларации по чл.47 ал.9 от ЗОП /Образец № 3/
3. Декларация по чл.56, ал.1, т.8 /Образец №4/
4. Декларация по чл.56 /Образец №5/
5. Декларация по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП /Образец №6/
6. Техническа спецификация /Приложение №1/
7. Ценова оферта /Приложение №2/
8. Образец на оферта /Образец №1/
9. Декларация по чл.51, ал.1, т.1 от ЗОП / Образец №7 /
10 Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП/ Образец №8 /
ЧАСТ IV - Проект на договор
1. Проект на договор
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ЧАСТ

I

РЕШЕНИЕ И ОБЯВЛЕНИЕ
ЗА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА
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ЧАСТ II

УКАЗАНИЯ
ЗА УЧАСТИЕ
В
ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА

4

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ

1. Възложител
1.1. Възложител на настоящата поръчка е Изпълнителния директор на „Първа МБАЛ
София” ЕАД

2. Описание на предмета на поръчката
2.1. Предмет на настоящата обществена поръчка е „Доставка на скъпо струващи медицински
изделия”
Код по КОП: 33190000
2.2. Доставките на скъпо струващи медицински изделия се договарят и извършват в рамките на
прогнозните годишни количества по техническата спецификация.
2.3. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат
задължения за “Първа МБАЛ - София” EАД да ги закупи в пълен обем. Фактическото изпълнение
на обществената поръчка се определя на база реални потребности и финансова обезпеченост на
изпълнението на поръчката.
2.4. Годишните прогнозни количества са посочени по видове скъпо струващи медицински изделия.
Всеки продукт е обозначен със собствен пореден номер в съответната Техническа спецификация
/приложение/ и трябва напълно да отговарят на описаните техничиски характеристики и
показатели. Несъответствието е основание за декласиране на участик по съответния пореден
номер /медицинско изделие/.
ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
№

1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12
13
14

15

описание

Обща хирургия
Полукръгов ушивател за конвенционална
хирургия
Полукръгов ушивател за конвенционална
хирургия
Автосъшиватели за хемороидектомия и
пролапс 29мм (+/- 1мм)
Хемороиди- система за ултразвуково
лигиране
Меш ( платно) за пластика на коремната
стена
Меш ( платно) за пластика на коремната
стена
Меш ( платно) за пластика на коремната
стена 7.5/12 sm.
УНГ - Операционен блок
Протези за слухопротезиране
Протези тип "пистон"
Вентилационни тръбички за отити
Носни сплинтове
Стерилна резорбираща се желатинова
гъба за носни операции
Надуваеми
тампони
за
тежки
кръвозагуби.
Единично маншетиран ПВЦ назален
катетър с регулируем обем ,покрит с
карбоксиметил целулоза
Единично маншетиран ПВЦ назален

характериситики

прогнозно
годишно
к-во/бр

Инструмент 60мм

15

Пълнител за Инструмент 60мм

15
10
5

5/10 sm.

2

10/12 sm.

5

7.5/12 sm.

2

смарт пистон протеза 5 х 3,75 нитинол
флуропласт 4мм функционална дължина
педиатрични, силикон
външни и вътрешни, силиконови, полимерни
8см/1.5см/2см

10
2
20
10
30

двойно маншетиран ПВЦ дълж.12см

15

дълж. на тампониращата част 5,5 см

30

с дълж. на тампониращата част 7,5 см

30
5

16
17

18

19

20
21
22
23
24
25
26

27

28

29
30
31
32
33
34

катетър с регулируем обем ,покрит с
карбоксиметил целулоза
Накрайник за коблация
Игла за ендоскопска хемостаза за Игла: дължина 4мм, диаметър 0.7мм
колоноскоп - еднократна
Водещ катетър: дължина 230см, диаметър
2.3мм
Защита срещу неволна перфорация на канала
чрез мобилен предпазител
Гастро – ентерологично отделение
Игла за ендоскопска хемостаза за Игла: дължина 6мм, диаметър 0.7мм
гастроскоп - еднократна
Водещ катетър: дължина 160см, диаметър
2.3мм
Защита срещу неволна перфорация на канала
чрез мобилен предпазител
Система за ендоскопска клипс-хемостаза Комплекта се състои от апликатор със
еднократна
зареден клипс
Система за 180° аксиална ротация,
интегрирана в ръкохватката
Ъгъл на отваряне на клипса - мин. 135
градуса
Водещ катетър: дължина 230см, диаметър
2.6мм
Урологична клиника – операционен
блок
Електрод
тип Гъба, конфигурация " Олимпус"
Хемостатични гъби и консумативи
70/50/10мм
Хемостатични средства
хемостатична пудра
Сърджасел платно - стандарт
стандарт
тъканно лепило
Урологични протези
/тестикуларни протези/ ,силиконови , /№ се
определя при поръчка/
Лазерни, електромагнитни и други сонди сонди за контактно разбиване на камъни в
отделителната
система
за
наличната
апаратура. Сонда за пневматично разбиване
EL-220 Ф 1 X 570мм
Лазерни, електромагнитни и други сонди сонди за контактно разбиване на камъни в
отделителната
система
за
наличната
апаратура. Сонда за пневматично разбиване
О45 Ф 1.0 X 605мм /3.0 ch
Лазерни, електромагнитни и други сонди сонди за контактно разбиване на камъни в
отделителната
система
за
наличната
апаратура. Сонда ултразвук maximum pauer 40%
Сет за урологични имплантации
изкуствен сфинктер при инконтиненция на
урината
Светловоди за лазерна литотрипсия /
процедура - резекция /
Урологични протези - Тестикуларни
протези
Степели (клипсери) , за простатектомия,
размер според апликатора
Клипсатор- апликатор за простатектомия
Очно отделение
Еднокомпонентна хидрофобна мека Оптика:
вътреочна леща с асферична оптика / - диоптри: +5,0 до +34,0/стъпка 0,5/
0,27µм/, корекция на хроматичните диаметър: 6мм
аберации, форма с 3 точки на фиксация и форма: би-конвексна, предна асферична
правоъгълен
ръб,
осигуряващи повърхност, правоъгълен ръб на оптиката
стабилност и намаляващи появата на материал: хидрофобен акрилат с UV филтър

2
5

5

1

10
200
5
10
100
200
50

50

50

5
10
5
10
3
150бр
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вторична катаракта

А- константа: ултразвук:118,8, оптична:119,3
рефракторен индекс: 1,47
число на Абе:55
Хаптиките:
Диаметър:13,00мм
Модел: С
Материал: хидрофобен акрилат с UV филтър
Дизайн: офсет на хаптиките спряма оптиката
Възможност за имплантация с еднократен и
многократен инжектор.
Оптика:
150
сферични диоптри: +5,0 до +34,0/стъпка 0,5/
цилиндрични диоптри: 1,00; 1,50; 2,25; 3,00;
4,00
диаметър: 6мм
форма: би-конвексна, предна торична,
асферична повърхност, правоъгълен ръб на
оптиката
материал: хидрофобен акрилат с UV филтър
А- константа: ултразвук:118,8, оптчна:119,3
рефракторен индекс: 1,47
число на Абе:55
Хаптиките:
Диаметър:13,00мм
Модел: С
Материал: хидрофобен акрилат с UV филтър
Дизайн: офсет на хаптиките спряма оптиката
Възможност за имплантация с еднократен и
многократен инжектор
Оптика:
150
диоптри: +6,0 до +30,0
диаметър: 6мм
форма: би-конвексна
материал: хидрофобен акрилат с UV филтър
дизайн на оптичния ръб: 360˚ правоъгълен
ръб на задната лещена повърхност и заоблен
ръб на предната лещена повърхонст
А- константа: ултразвук:118,4
рефракторен индекс: 1,47
число на Абе:55
Хаптиките:
Диаметър:13,00мм
Модел: С
Материал: хидрофобен акрилат с UV филтър
Дизайн: офсет на хаптиките спрямо оптиката
Възможност за имплантация с еднократен и
многократен инжектор
Описание: 1,4% Sodium Hyaluronat, комлект 200
с еднократна спринцовка 27G, количество
1.00 ml
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Еднокомпонентна хидрофобна мека
вътреочна леща с асферична оптика / 0,27µм/,
корекция
на
роговичен
астигматизъм, корекция на хроматичните
аберации, форма с 3 точки на фиксация и
правоъгълен
ръб,
осигуряващи
стабилност и намаляващи появата на
вторична катаракта
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Еднокомпонентна хидрофобна мека
вътреочна леща с модифициран ръб на
оптиката

37

Вискосубстанция:
кохезивна
виско
еластична субстанция /за употреба по
време на катарактална хирургия и
имплантация на вътреочна леща/,
комлект с еднократна спринцовка 27G
Вискосубстанция: дисперсивна виско Описание:
2%
хидроксипропил 200
еластична субстанция на вътреочна леща метилцелулоза /HPMC/, количество 2.00 ml
/за употреба по време на катарактална
хирургия и имплантация на вътреочна
леща/, комлект с еднократна спринцовка
23G
Хидрофобна суха сферична леща, Материал: Хидрофобенакрилат 0,3% водно 50
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моноблок, с оптичен диапазон 6.0 - 40.0 съдържание
D
Опаковка: суха
Конструктивен дизайн:моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация:0
Наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта: да, по цялата контактна
повърхност
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: 6,0-40,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,2-2,8
Ревартелно заредена: не
Инжектор: стерилизуем
Място за имплантиране: в сака
Хидрофобна суха асферична (-) леща, Материал: Хидрофобен акрилат 0,3% водно 50
моноблок, с оптичен диапазон 6.0 - 30.0 съдържание
D, размер на инцизията 2.2 - 2.8
Опаковка: суха
Конструктивен дизайн:моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация:0
Наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта: да, по цялата контактна
повърхност
Оптичен дизайн: асферична (-)
Оптичен диапазон: 6,0-30,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: да
Рефракционен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,2-2,8
предварително заредена: не
Инжектор: стерилизуем
Място за имплантиране: в сака
Хидрофобна суха асферична (-) леща, Материал: Хидрофобен акрилат 0,3% водно 50
моноблок, с оптичен диапазон 6.0 - 30.0 съдържание
D, размер на инцизията 2.6 - 2.8
Опаковка: суха
Конструктивен дизайн: моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация: 0
Наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта: да, по цялата контактна
повърхност
Оптичен дизайн: асферична (-)
Оптичен диапазон: 6,0-30,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: да
Рефрационен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,6-2,8
Прдевартелно заредена: да
Инжектор: еднократен
Място за имплантиране: в сака
8
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Хидрофобна суха сферична леща, Материал: Хидрофобен акрилат 0,3% водно 40
трикомпонентна, с оптичен диапазон - съдържание
5.00 до +30.0 D
Опаковка: суха
Конструктивен дизайн: три компонентна
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация: 10˚ˉ
Наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта: да, по цялата контактна
повърхност
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: -5,00 до +30,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,6-2,8
Прдевартелно заредена: не
Инжектор: стерилизуем
Място за имплантиране: в сака/слукуса
РММА сферична, моноблок, с оптичен Материал: PMMA
150
диапазон -10.00 до 34.00 D
Конструктивен дизайн: моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,5мм
Външен диаметър: 13,5мм
Ангулация: 5˚ˉ
Наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта: да
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: -10,00 до 34,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,48
Размер на инцизията: ЕСС
Прдеварително заредена: не
Инжектор: не
Място за имплантиране: задна камера
РММА сферична, моноблок, с оптичен Материал: PMMA
40
диапазон 5.00 до 30.00 D
Конструктивен дизайн: моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 5,25мм
Външен диаметър: 13,00мм
Ангулация: 0,5˚ˉ
Наличие на ръб за предотвратяване на
вторична катаракта: да
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: 5,00 до 30,00 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,48
Размер на инцизията: ЕСС
Прдеварително заредена: не
Инжектор: не
Място за имплантиране: предна камера
Еднокомпонентна хидрофобна,
мултифокална, мека вътреочна леща с
асферична оптика (-0.27µм), корекция на
хроматичните аберации, форма с 3 точки
на фиксация и правоъгълен ръб.

Oптика:
10
диоптри: +10.0 до +27.0 (стъпка 0.5)
Диаметър: 6мм.
Форма: Би-конвексна, предна асферична
повърхност, задна дифрактивна повърхност,
9

правоъгълен ръб на оптиката.
Материал: Хидрофобен акрилат с UV
филтър
А-константа: Ултразвук.: 118.8, Оптична:
119.3
Рефрактивен индекс: 1.47
Число на Абе: 55
Хаптики:
Диаметър: 13.00мм
Модел: “С”
Материал: Хидрофобен акрилат с UV
филтър
Дизайн: Офсет на хаптиките спрямо
оптиката
Възможност за имплантация с еднократен и
многократен инжектор.
Концентрация (mg/ml): 20
200
Осмоларитет (mOsm): 315
Молекулярно тегло (Da): 300 000
статичен вискозитет (cP): 30 000
динамичен вискозитет (cP): 30000-10000cps
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 30˚ˉС
съхранение при стайна T: 36мес.
размер на канюлата (G): 25
срок на годност: 36 мес.
Предназначение: диспергивно

46

Вискосубстанция - биосинтетичен HPMC

47

Вискосубстанция - биосинтетичен NaHa Концентрация (mg/ml): 30 NaHa/ 40 NaCS
и NaCS
Осмоларитет (mOsm): 325
Молекулярно тегло (Da): 522 500
статичен вискозитет (cP): 26000 - 60000
динамичен вискозитет (cP): 40000-20000cps
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 8˚ˉС
съхранение при стайна T: 14 дни
размер на канюлата (G): 27
срок на годност: 36 мес.
Предназначение: диспергивно

200

48

Вискосубстанция - биосинтетичен NaHa

200

49

Вискосубстанция - биосинтетичен NaHa Концентрация (mg/ml): 17 NaHa/ 40 NaCS
200
и NaCS
Осмоларитет (mOsm): 298
Молекулярно тегло (Da): 1700000
статичен вискозитет (cP): 70000 - 110000
динамичен вискозитет (cP): 40000-110000
mPas
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 8˚ˉС
съхранение при стайна T: 14 дни
размер на канюлата (G): 27
срок на годност: 36 мес.

Концентрация (mg/ml): 10
Осмоларитет (mOsm): 325
Молекулярно тегло (Da): 500 000
статичен вискозитет (cP): 30000 - 70000
динамичен вискозитет (cP): 25mPas
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 8˚ˉС
съхранение при стайна T: 14 дни
размер на канюлата (G): 27
срок на годност: 36 мес.
Предназначение: кохезивно
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Предназначение: диспрегивно/кохезивно

3. Срок и място на изпълнение на поръчката
3.1. Периодичните доставки на скъпоструващите медицински изделия, предмет на настоящата
открита процедура имат срок на изпълнение до 01.10.2015г от датата на подписване на договор за
възлагане на обществената поръчка. Доставките се извършват въз основа на писмени заявки на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по скъпо струващи медицински изделия в рамките на договорените количества и
в съответствие с оферираните единични цени. Срокът за доставка на заявените количества е до
24 часа след получаване на заявката. При спешни случаи заявените количества се доставят до 1
(един) час след заявка по телефон или факс.
3.3. Медицинските изделия са с общ брой 48. Участникът може да оферира едно, няколко или
всички медицински изделия. Варианти не се приемат.
3.4. Общата прогнозна стойност на поръчката е до 752000.00лв /седемстотин петдесет и две
хиляди лева/, без ДДС.
3.5. Място за изпълнение/доставка – аптеката на “Първа МБАЛ - София” EАД - етаж 3, служебен
вход.

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват като участници
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения,
които отговарят на предварително обявените условия.
4.1.2. В случай, че участника участва като обединение, изброените изисквания за Участниците,
трябва да се покриват общо от обединението като цяло, а не за всеки член на обединението
поотделно.
4.1.3. В случай, че участника участва като обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице документите по чл.56 ал.1 т.1 и т.6 от ЗОП се представят за всяко физическо или
юридическо лице, включено в обединението.
Документите по чл.56 ал.1 т.4 и т.5 от ЗОП се представят само за участниците , чрез които
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор.
4.1.4. Участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява
обединението за целите на поръчката.
4.1.5. Договорът за създаване на обединението се прилага към офертата на Участника, както и
регистрацията на обединението.
4.1.6. Възлагането на работи на подизпълнител е допустимо само ако участника декларира, че
отговаря за действията, без действията и работата на посочените подизпълнители като за свои
действия, без действия и работа.

5.1. Административни изисквания към участниците за участие в обществена
поръчка с предмет „ДОСТАВКА НА СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ
ИЗДЕЛИЯ”
5.1.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда
5.1.2. Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност
5.1.3. Участникът да не е в производство по ликвидация
5.1.4. Участникът да не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.
740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се
намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително
когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е
преустановил дейността си.
5.1.5. Участникът да не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
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5.1.6. Участникът да няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен.
5.1.7. Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
5.1.9.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако не е реабилитиран за
престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни
условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците.
5.1.10.Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
5.1.11. Участникът да не е свързано лице с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в „ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ’ ЕАД, гр. София, съгласно чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП.
5.1.12. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и представляваното от мен ЮЛ не е сключило договор с
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

6. Задължителни изисквания към участниците
6.1. Всеки участник следва да представи ISO сертификат 9001:2008 за дейността си / или
еквивалент/ и СЕ сертификат на оферираните от него продукти.
6.2. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за търговия на едро с
скъпо струващи медицински изделия издадено от ИАЛ. Производителите на скъпо струващи
медицински изделия могат да извършват търговски сделки с произведените от тях изделия без
разрешение за търговия на едро.
6.3. Участникът декларира, че количествата скъпо струващи медицински изделия са налични за
срока на договора.
6.4. Продуктите, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на приложението им в
рамките на годност, се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с редовни такива, като за целта се изготвя
двустранен протокол.
6.5. Доставяните скъпо струващи медицински изделия да отговарят на нормативно
установените изисквания за качество и европейски стандарти, опаковани със съответната
маркировка за производител и партидни номера. Маркировката следва да бъде поставяна на
всеки кашон, съответно - на всяка опаковка.
6.6. За медицинските изделия следва да бъде представена Декларация за съответствие издадена от
производителя и СЕ сертификат, според изискванията на Директива 93/42 на ЕЕС и ЗМИ и да са
придружени с инструкция за употреба, с изключение на изделията, за които това не е предвидено в
закона.
6.7. Всеки участник следва да представи декларация, че осигурява и поддържа документирана
система за проследяване безопасността на медицинските изделия, пуснати на пазара.
6.8. Всеки участник следва да представи декларация, че ще извършва търговски сделки със скъпо
струващи медицински изделия при спазване на изискванията за тяхното съхранение и
разпространение.
Медицинските изделия следва да бъдат доставяни опаковани в оригиналната опаковка на
производителя, като тя не трябва да бъде с нарушена цялост или мокра.
Медицинските изделия следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всякакви
повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт.
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6.9. Всеки участник следва да представи декларация за остатъчният срок на годност на доставените
стоки /следва да бъде не по-малък от 75 % / от обявения от производителя върху опаковката към
датата на доставката.
6.10. Оторизационни документи, удостоверяващи валидни права за представителство и
продажба на оферираните скъпо струващи медиценски изделия за периода на договора на
обществената поръчка - оторизационно писмо от производител и/или договор за дистрибуция.

7.Финансови изисквания към участниците
7.1. Участниците следва да предоставят доказателства за наличието на финансов ресурс който да не е
повече от 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчката. Доказателства за наличието на
такъв ресурс се приема един или няколко от следните документи:
1. удостоверениe от банкa
2. годишния финансов отчет
3. декларация за съответствие с изискванията по т. 7.1. /свободен текст/, че годишния
финансов отчет е публикуван в публичен регистър в Република България. В декларацията се
посочва пълна и точна информация за органа, който поддържа регистъра.

8. Технически изисквания към участниците
8.1. Участникът следва да представи списък на доставките, които са еднакви с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата. Участникът следва да е изпълнил минимум три доставки еднакви с предмета на
обществената поръчка. Доказателството за извършената доставка се предоставя под формата на
удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.

9. Срок и валидност на офертите
9.1. Срокът на валидност на офертите е 180 дни от датата определена за краен срок за получаване
на офретите.
9.2. Възложителят може да поиска удължаване срока на валидност на офертите.

ІІІ. Гаранция за участие
10. Условия, размер и начин на плащане
10.1. Гаранцията за участие в процедурата е в полза на „Първа МБАЛ – София” EАД за
гарантиране изпълнението задължения, произтичащи от участието в процедурата. Размера на
гаранцията за всяко изделие от Техническата спецификация е определен в настоящата таблица.

ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ
№

1
2
3

4
5
6

описание

Обща хирургия
Полукръгов ушивател за
конвенционална хирургия
Полукръгов ушивател за
конвенционална хирургия
Автосъшиватели
за
хемороидектомия и пролапс
29мм (+/- 1мм)
Хемороидисистема
за
ултразвуково лигиране
Меш ( платно) за пластика на
коремната стена
Меш ( платно) за пластика на

характериситики

прогнозно
годишно
к-во/бр

гаранции за
участие/лв

Инструмент 60мм

15

82,50

-Пълнител за Инструмент 60мм

15

33,00

10

62,50

5

500

5/10 sm.

2

0,67

10/12 sm.

5

3,76
13

7

8
9
10
11
12

13
14

15

16
17

18

19

20
21
22
23

коремната стена
Меш ( платно) за пластика на 7.5/12 sm.
коремната стена 7.5/12 sm.
УНГ - Операционен блок
Протези за слухопротезиране смарт пистон протеза 5 х 3,75
нитинол
Протези тип "пистон"
флуропласт 4мм функционална
дължина
Вентилационни тръбички за педиатрични, силикон
отити
Носни сплинтове
външни и вътрешни, силиконови,
полимерни
Стерилна резорбираща се 8см/1.5см/2см
желатинова гъба за носни
операции
Надуваеми тампони за тежки двойно
маншетиран
ПВЦ
кръвозагуби.
дълж.12см
Единично маншетиран ПВЦ дълж. на тампониращата част 5,5
назален катетър с регулируем см
обем
,покрит
с
карбоксиметил целулоза
Единично маншетиран ПВЦ с дълж. на тампониращата част 7,5
назален катетър с регулируем см
обем
,покрит
с
карбоксиметил целулоза
Накрайник за коблация
Игла
за
ендоскопска Игла: дължина 4мм, диаметър
хемостаза за колоноскоп - 0.7мм
еднократна
Водещ катетър: дължина 230см,
диаметър 2.3мм
Защита срещу неволна перфорация
на
канала
чрез
мобилен
предпазител
Гастро – ентерологично
отделение
Игла
за
ендоскопска Игла: дължина 6мм, диаметър
хемостаза за гастроскоп - 0.7мм
еднократна
Водещ катетър: дължина 160см,
диаметър 2.3мм
Защита срещу неволна перфорация
на
канала
чрез
мобилен
предпазител
Система
за
ендоскопска Комплекта се състои от апликатор
клипс-хемостаза еднократна
със зареден клипс
Система за 180° аксиална ротация,
интегрирана в ръкохватката
Ъгъл на отваряне на клипса - мин.
135 градуса
Водещ катетър: дължина 230см,
диаметър 2.6мм
Урологична клиника –
операционен блок
Електрод
тип
Гъба,
конфигурация
"
Олимпус"
Хемостатични
гъби
и 70/50/10мм
консумативи
Хемостатични средства
хемостатична пудра
Сърджасел платно - стандарт стандарт

2

1,09

10

38,20

2

1,26

20

2,33

10

8,22

30

1,67

15

9,75

30

7,75

30

7,75

2
5

4,58
2,50

5

2,50

1

1,70

10

38,60

200

6,58

5
10

40,00
7,00
14

24
25

тъканно лепило
Урологични протези

26

Лазерни, електромагнитни и
други сонди

27

Лазерни, електромагнитни и
други сонди

28

Лазерни, електромагнитни и
други сонди

29

Сет
за
урологични
имплантации
Светловоди
за лазерна
литотрипсия / процедура резекция /
Урологични
протези
Тестикуларни протези
Степели (клипсери) , за
простатектомия,
размер
според апликатора
Клипсатор- апликатор за
простатектомия
Очно отделение
Еднокомпонентна
хидрофобна мека вътреочна
леща с асферична оптика / 0,27µм/,
корекция
на
хроматичните
аберации,
форма с 3 точки на фиксация
и
правоъгълен
ръб,
осигуряващи стабилност и
намаляващи
появата
на
вторична катаракта

30

31
32

33

34

35

Еднокомпонентна
хидрофобна мека вътреочна
леща с асферична оптика / 0,27µм/,
корекция
на
роговичен
астигматизъм,
корекция на хроматичните

/тестикуларни
протези/
,силиконови , /№ се определя при
поръчка/
сонди за контактно разбиване на
камъни в отделителната система за
наличната апаратура. Сонда за
пневматично разбиване EL-220 Ф 1
X 570мм
сонди за контактно разбиване на
камъни в отделителната система за
наличната апаратура. Сонда за
пневматично разбиване О45 Ф 1.0
X 605мм /3.0 ch
сонди за контактно разбиване на
камъни в отделителната система за
наличната
апаратура.
Сонда
ултразвук maximum pauer - 40%
изкуствен
сфинктер
при
инконтиненция на урината

100
200

5,00
840,00

50

30,00

50

30,00

50

30,00

5

18,00

10

80,0

5

21,00

10

30,00

3

9,00

Оптика:
150бр
диоптри: +5,0 до +34,0/стъпка 0,5/
диаметър: 6мм
форма:
би-конвексна,
предна
асферична
повърхност,
правоъгълен ръб на оптиката
материал: хидрофобен акрилат с
UV филтър
А- константа: ултразвук:118,8,
оптична:119,3
рефракторен индекс: 1,47
число на Абе:55
Хаптиките:
Диаметър:13,00мм
Модел: С
Материал: хидрофобен акрилат с
UV филтър
Дизайн: офсет на хаптиките спряма
оптиката
Възможност за имплантация с
еднократен
и
многократен
инжектор.
Оптика:
150
сферични
диоптри:
+5,0
до
+34,0/стъпка 0,5/
цилиндрични диоптри: 1,00; 1,50;
2,25; 3,00; 4,00
диаметър: 6мм

1000,50

1000,50

15

аберации, форма с 3 точки на
фиксация и правоъгълен ръб,
осигуряващи стабилност и
намаляващи
появата
на
вторична катаракта

36

Еднокомпонентна
хидрофобна мека вътреочна
леща с модифициран ръб на
оптиката

37

Вискосубстанция: кохезивна
виско еластична субстанция
/за употреба по време на
катарактална хирургия и
имплантация на вътреочна
леща/, комлект с еднократна
спринцовка 27G
Вискосубстанция:
дисперсивна виско еластична
субстанция на вътреочна
леща /за употреба по време
на катарактална хирургия и
имплантация на вътреочна
леща/, комлект с еднократна
спринцовка 23G
Хидрофобна суха сферична
леща, моноблок, с оптичен

38

39

форма:
би-конвексна,
предна
торична, асферична повърхност,
правоъгълен ръб на оптиката
материал: хидрофобен акрилат с
UV филтър
А- константа: ултразвук:118,8,
оптчна:119,3
рефракторен индекс: 1,47
число на Абе:55
Хаптиките:
Диаметър:13,00мм
Модел: С
Материал: хидрофобен акрилат с
UV филтър
Дизайн: офсет на хаптиките спряма
оптиката
Възможност за имплантация с
еднократен
и
многократен
инжектор
Оптика:
150
диоптри: +6,0 до +30,0
диаметър: 6мм
форма: би-конвексна
материал: хидрофобен акрилат с
UV филтър
дизайн на оптичния ръб: 360˚
правоъгълен ръб на задната лещена
повърхност и заоблен ръб на
предната лещена повърхонст
А- константа: ултразвук:118,4
рефракторен индекс: 1,47
число на Абе:55
Хаптиките:
Диаметър:13,00мм
Модел: С
Материал: хидрофобен акрилат с
UV филтър
Дизайн: офсет на хаптиките спрямо
оптиката
Възможност за имплантация с
еднократен
и
многократен
инжектор
Описание: 1,4% Sodium Hyaluronat, 200
комлект с еднократна спринцовка
27G, количество 1.00 ml

1000,50

90,00

Описание: 2% хидроксипропил 200
метилцелулоза /HPMC/, количество
2.00 ml

32,00

Материал:
Хидрофобенакрилат 50
0,3% водно съдържание

321,00
16

диапазон 6.0 - 40.0 D

40

41

42

Опаковка: суха
Конструктивен дизайн:моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация:0
Наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта: да, по
цялата контактна повърхност
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: 6,0-40,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,2-2,8
Ревартелно заредена: не
Инжектор: стерилизуем
Място за имплантиране: в сака
Хидрофобна суха асферична Материал: Хидрофобен акрилат 50
(-) леща, моноблок, с оптичен 0,3% водно съдържание
диапазон 6.0 - 30.0 D, размер Опаковка: суха
на инцизията 2.2 - 2.8
Конструктивен дизайн:моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация:0
Наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта: да, по
цялата контактна повърхност
Оптичен дизайн: асферична (-)
Оптичен диапазон: 6,0-30,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: да
Рефракционен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,2-2,8
предварително заредена: не
Инжектор: стерилизуем
Място за имплантиране: в сака
Хидрофобна суха асферична Материал: Хидрофобен акрилат 50
(-) леща, моноблок, с оптичен 0,3% водно съдържание
диапазон 6.0 - 30.0 D, размер Опаковка: суха
на инцизията 2.6 - 2.8
Конструктивен дизайн: моноблок
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация: 0
Наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта: да, по
цялата контактна повърхност
Оптичен дизайн: асферична (-)
Оптичен диапазон: 6,0-30,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: да
Рефрационен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,6-2,8
Прдевартелно заредена: да
Инжектор: еднократен
Място за имплантиране: в сака
Хидрофобна суха сферична Материал: Хидрофобен акрилат 40

457,50

457,50

256,80
17

43

44

45

леща, трикомпонентна, с 0,3% водно съдържание
оптичен диапазон -5.00 до Опаковка: суха
+30.0 D
Конструктивен
дизайн:
три
компонентна
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,0мм
Външен диаметър: 13,0мм
Ангулация: 10˚ˉ
Наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта: да, по
цялата контактна повърхност
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: -5,00 до +30,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,55
Размер на инцизията: 2,6-2,8
Прдевартелно заредена: не
Инжектор: стерилизуем
Място
за
имплантиране:
в
сака/слукуса
РММА сферична, моноблок, Материал: PMMA
150
с оптичен диапазон -10.00 до Конструктивен дизайн: моноблок
34.00 D
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 6,5мм
Външен диаметър: 13,5мм
Ангулация: 5˚ˉ
Наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта: да
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: -10,00 до 34,0 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,48
Размер на инцизията: ЕСС
Прдеварително заредена: не
Инжектор: не
Място за имплантиране: задна
камера
РММА сферична, моноблок, Материал: PMMA
40
с оптичен диапазон 5.00 до Конструктивен дизайн: моноблок
30.00 D
Хаптики: 2
Диаметър на оптики: 5,25мм
Външен диаметър: 13,00мм
Ангулация: 0,5˚ˉ
Наличие на ръб за предотвратяване
на вторична катаракта: да
Оптичен дизайн: сферична
Оптичен диапазон: 5,00 до 30,00 D
Ултравиолетов филтър: да
Син филтър: не
Рефрационен индекс:1,48
Размер на инцизията: ЕСС
Прдеварително заредена: не
Инжектор: не
Място за имплантиране: предна
камера
Еднокомпонентна
Oптика:
10
хидрофобна, мултифокална, диоптри: +10.0 до +27.0 (стъпка

550,50

146,80

191,70
18

мека вътреочна леща с
асферична оптика (-0.27µм),
корекция на хроматичните
аберации, форма с 3 точки на
фиксация и правоъгълен ръб.

0.5)
Диаметър: 6мм.
Форма:
Би-конвексна,
предна
асферична
повърхност,
задна
дифрактивна
повърхност,
правоъгълен ръб на оптиката.
Материал: Хидрофобен акрилат с
UV филтър
А-константа: Ултразвук.: 118.8,
Оптична: 119.3
Рефрактивен индекс: 1.47
Число на Абе: 55
Хаптики:
Диаметър: 13.00мм
Модел: “С”
Материал: Хидрофобен акрилат с
UV филтър
Дизайн: Офсет на хаптиките
спрямо оптиката
Възможност за имплантация с
еднократен
и
многократен
инжектор.
- Концентрация (mg/ml): 20
200
Осмоларитет (mOsm): 315
Молекулярно тегло (Da): 300 000
статичен вискозитет (cP): 30 000
динамичен вискозитет (cP): 3000010000cps
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 30˚ˉС
съхранение при стайна T: 36мес.
размер на канюлата (G): 25
срок на годност: 36 мес.
Предназначение: диспергивно

46

Вискосубстанция
биосинтетичен HPMC
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Вискосубстанция
- Концентрация (mg/ml): 30 NaHa/ 40 200
биосинтетичен NaHa и NaCS NaCS
Осмоларитет (mOsm): 325
Молекулярно тегло (Da): 522 500
статичен вискозитет (cP): 26000 60000
динамичен вискозитет (cP): 4000020000cps
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 8˚ˉС
съхранение при стайна T: 14 дни
размер на канюлата (G): 27
срок на годност: 36 мес.
Предназначение: диспергивно

32,00

48

Вискосубстанция
биосинтетичен NaHa

90,00

- Концентрация (mg/ml): 10
200
Осмоларитет (mOsm): 325
Молекулярно тегло (Da): 500 000
статичен вискозитет (cP): 30000 70000
динамичен вискозитет (cP): 25mPas
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 8˚ˉС
съхранение при стайна T: 14 дни
размер на канюлата (G): 27
срок на годност: 36 мес.
Предназначение: кохезивно

32,00
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49

Вискосубстанция
- Концентрация (mg/ml): 17 NaHa/ 40 200
биосинтетичен NaHa и NaCS NaCS
Осмоларитет (mOsm): 298
Молекулярно тегло (Da): 1700000
статичен вискозитет (cP): 70000 110000
динамичен вискозитет (cP): 40000110000 mPas
съхраняване ˚ˉС: 2˚ˉ до 8˚ˉС
съхранение при стайна T: 14 дни
размер на канюлата (G): 27
срок на годност: 36 мес.
Предназначение:
диспрегивно/кохезивно

90,00

10.2. Гаранцията за участие в процедурата се представя заедно с предложението и се придужава
със списъка.
10.3.Срокът на валидност на гаранцията за участие в процедурата е срокът на валидност на
офертите.
10.4. Гаранциите се представят в една от следните форми:
- оригинал на безусловна банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в
полза на “ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” EАД;
- парична сума, преведена по банкова сметка – Банка - ОБЩИНСКА БАНКА, ФЦ МАРИЯ ЛУИЗА
IBAN:BG22SOMB91301027529303
ВIС:SOMBBGSF;., платежно нареждане оригинал или заверено копие в полза на “ПЪРВА МБАЛ СОФИЯ” EАД

11. Задържане и освобождаване на гаранцията
11.1. Задържането и освобождаване на гаранцията за участие става по условията и реда на чл.61 и
чл.62 от ЗОП.

IV. Документация за участие
12. Цена на документацията за участие
12.1. Цената на документацията за участие е 10.00 лв. без ДДС
13. Място, срок и начин на плащане на документацията за участие
13.1. Получаването на документацията за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка за доставка на скъпо струващи медицински изделия става в отдел „Обществени поръчки”
на „Първа МБАЛ – София” ЕАД всеки работен ден от 8.30ч до 16.00ч, срещу издадена фактура или
безплатно на интернет адреса на Профила на купувача на „Първа МБАЛ - София” ЕАД www.1mbal.com .
13.2. Заплащането на документацията се извършва на регистратурата на „Първа МБАЛ София
„ЕАД – централен вход, след издаване на фактура от счетоводен отдел.
13.3. Документацията за участие може да се получава/закупува до 10 дни преди изтичане на срока
за получаване на офертите.
13.4. Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.

V. Оферта
14. Подготовка на офертата
14.1. При изготвяне на офертата всяко заинтересовано лице трябва да се придържа точно към
условията, обявени от Възложителя.
14.2. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата , ако:
- в офертата си е поставил условия и изисквания, които не отговорят на обявените в
документацията;
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- представил е повече от една оферта;
- представил е оферта с варианти;
- представил е самостоятелна оферта въпреки, че в офертата на друг участник е посочен като
подизпълнител;
- представил е оферта, в която е посочил подизпълнител, но не е приложил декларация на
подизпълнителя
14.3. Офертата се изготвя на български език съгласно приложения образец и се подписва от
лицето, представляващо кандидата в конкурса, съгласно съдебното удостоверение или изрично
упълномощен за участие в конкурса представител. По изключение в офертата могат да бъдат
изписани на латиница специфични технически или търговски термини.
14.4. Всички документи в офертата трябва да бъдат номерирани с последователни номера, а
копията на документи да са подпечатани с гриф „вярно с оригинала” и подписани от поне едно от
лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП.

15. Съдържание на офертата
15.1. Всяка оферта подадена от Участник трябва да съдържа:
- ПЛИК № 1 – „Документи за подбор”
- ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката”
- ПЛИК №3 - “Предлагана цена”
15.2. ПЛИК № 1 – „Документи за подбор” трябва да има следното съдържание:
15.2.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника;
15.2.2. Административни сведения . Образец ;
15.2.3. Документ за внесена гаранция за участие /сумата на гаранцията по списъка приложен към
документацията, трябва да отговаря на гаранцията по платежния документ/;
15.2.4. Договор за обединение /в случай, че участника е обединение/. Документ подписан от
лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият.
15.2.5. Заверено от участника копие от документа за регистрация или единен идентификационен
код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър - за юридически лица и ЕТ
- за физическите лица – документ за самоличност.
15.2.6. Документ за закупена документацията /при наличие на такъв/
15.2.7. Декларации:
- по чл. 8, ал.8, т. 2 от ЗОП кандидати, участници, членове на обединения-участници,
подизпълнители, или свързани с тях лица не са участвали като външни експерти в изработваето в
документацията за обявената обществена поръчки/
- по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /Образец/
- по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП /Образец/
- по чл. 55,ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност между кандидати или участници в една и съща
процедура
- по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – /Образци/
- за използане на подизпълнител /Образец /
- за съгласие за участие като подизпълнител (при използване на подизпълнител) - /Образец /
- за запознаване с условията на поръчката – /Образец /
- за приемане условията на Договора – /Образец /
- че остатъчният срок на годност на доставените стоки следва да бъде не по-малък от 75 %
/седемдесет и пет/ на сто от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката.
15.2.8. Доказателства за икономическото и финансово състояние на УЧАСТНИКА по чл.50 от
ЗОП:
- Участниците следва да предоставят доказателства за наличието на финансов ресурс който
не може да е по-малък от 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка.
15.2.9. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на УЧАСТНИКА
- списък на доставките еднакви с предмета на обществената поръчки изпълнени през последните
три години /2011, 2012 и 2013г/, считано от датата на подаване на офертата. За доказателство се
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приема удостоверение, издадено от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър,
в който е публикуванна съответната информация.
15.2.10. Всички документи и доказателства от Документацията по т.6.
15.3. ПЛИК № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да има следното
съдържание
15.3.1. Оферта /Образец / съдържаща:
- Срок за изпълнение след получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Условия за плащане начин, форма, срок на отложено плащане /60 дни от издаване на фактурата/;
15.3.2. Техническа оферта /спецификация/- задължително трябва да съдържа данни за
производител и търговско наименование на предлаганите продукти.
15.4. ПЛИК №3 - “Предлагана цена”
Ценовата оферта се изготвя в съответствие с приложения образец и задължително се представя на
хартиен и магнитен носител /магнитния носител се предоставя от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за попълване
на програма EXCEL и същият магнитен носител се прилага към ценовата оферта/. Хартиения
носител следва да е с подпис и печат на Участника.
ЗАБЕЛЕЖКА: Данните върху магнитния носител да се попълват само в празните графи.
Поредните номера, наименованията на скъпо струващи медицински изделия и прогнозните
количества да не се променят, а да се попълват срещу предлагания продукт с търговско
наименование, производител, съответна единична цена без ДДС, изчислена до четвърти
десетичен знак и обща стойност, съответна на посоченото годишно количество.
Кандидатът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и
магнитния носител и при различия между тях за вярна се приема информацията върху
хартиения. Отговорността за разликите се носи от УЧАСТНИКА.
15.4.4. Предлаганите единични цени са твърди и не подлежат на преразглеждане. Участникът ще
бъде единствено отговорен за всякакви грешки или пропуски в изчисляването на предлаганите
цени.
15.4.5. Всеки УЧАСТНИК може да представи само една оферта, в която да предложи единична
цена за един, за няколко или за всички скъпо струващи медицински изделия. Единичната цена
следва да бъде оферирана до четвърти десетичен знак.
15.4.6. УЧАСТНИКЪТ е длъжен да оферира търговски продукти съответстващи на изискванията и
описанието, посочени в техническата спецификация .
15.4.7. Оферираните цени следва да бъдат без ДДС.
15.5. Страниците на съдържанието в Плик №1, №2 и №3 трябва да бъдат последователно
номерирани.

16. Запечатване на офертата
16.1. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик, съдържащ три отделни запечатени
плика: плик №1 „Документи за подбор”, плик №2 „Предложение за изпълнение на
поръчката” и плик №3 с надпис “Предлагана цена”.
16.2. Офертата се представя лично от УЧАСТНИКЪТ или от негов упълномощен представител,
както и по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка.
16.3.Върху плика УЧАСТНИКЪТ задължително посочва следните данни:
В горния ляв ъгъл на плика участникът отбелязва: наименование на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес, номерата на медицинските изделия, за
които се участва съгласно поредността, посочена в спецификациите. В долния десен ъгъл на
плика участникът посочва - „Първа МБАЛ– София” ЕАД, бул. "Патриарх Евтимий" № 37, за
участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка за „Доставка на скъпо струващи
медицински изделия” за нуждите на „Първа МБАЛ – София” ЕАД

17. Подаване на офертата
17.1. При подаване на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на
получаването й и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
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17.2.Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се приема от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Не се приема и оферта в плик, който не е запечатан или е с нарушена цялост.
Такава оферта незабавно се връща на УЧАСТНИКА и това се отбелязва в регистъра.
17.3. Крайният срок за подаване на офертите, както и отварянето на същите е посочен в
обявлението за възлагане на обществената поръчка.
VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ
18. Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите се назначава от Възложителя след
изтичане срока за получаване на офертите.
18.1. Постъпилите оферти се отварят на датата и часа посочени в обявлението за възлагане на
обществената поръчка.
18.2. Комисията започва работа след получаване от Възложителя на списъка с кандидатите и
представените оферти.
18.3. 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 други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се
извършва отварянето.
18.4. Председателят на комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за
наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове
подписват плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да
подпише плик № 3 на останалите участници.
В присъствието на представителите на участниците комисията отваря плик № 2 и най-малко трима
от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него документи. Комисията предлага
по един представител от присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на
останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1 и оповестява документите, които той
съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП.
След приключване на публичната част, комисията продължава работата си на закрито заседание.
Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор за всяка
една позиция, поставени от възложителя, и съставя протокол.
Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други
изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола до всички участници.
Участниците представят на комисията съответните документи в срок не по-дълъг от 5 работни дни
от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други документи освен
липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.
След изтичането на срока комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените
документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от
Възложителя.
Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на
критериите за подбор.
Комисията при необходимост може по всяко време:
1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от
други органи и лица;
2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като
тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на
участниците.
18.5. Комисията отстранява от участие кандидат, в случай че са налице основанията изброени в
чл.69, ал.1 и 2 от ЗОП.
18.6. Комисията уведомява допуснатите до участие в процедурата кандидати за мястото, деня и
часа на отваряне на ценовите оферти. Кандидатите могат да присъстват при отваряне и обявяване
на предложените цени.
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18.7. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала офертите и е извършила
оценяване по всички други показатели, което е отразено в подписан от членовете на комисията
протокол.
18.8. Критерия е икономически най-изгодна оферта; Икономически най-изгодната оферта е тази
оферта, която отговаря в най-голяма степен на предварително обявените от Възложителя критерии
по отношение на качество, техническите характеристики, естетическите и функционалните
характеристики, осигуряване на техническа помощ или гаранционно обслужване, срока за
изпълнение, цената и начина на плащане.
18.9. Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на
оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на
останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него
подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок
за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване
на искането за това.
18.10. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са
посочени обективни фактори, свързани с оригинално решение за организация на изпълнението на
обществената поръчка, предложените технически решения, изключително благоприятните
условия, с които разполага кандидатът и икономичността при изпълнение на обществената
поръчка.
18.11. Когато кандидатът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените основания са необективни, съответно офертата се отстранява от участие, като
аргументираното решение на комисията за приемане на писмената обосновка или за отстраняване
на предложението от участие незабавно се съобщава на кандидата в писмен вид.
18.12. Комисията класира кандидатите по степента на съответствие на офертите с предварително
обявените от Възложителя условия. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са
равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена.
При условие, че и цените са еднакви се сравняват оценките по показателя с най-висока
относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател.
Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти.
18.13. Комисията съставя протокол за отваряне, разглеждане, оценяване и класиране на
предложенията, който отразява работата и във всичките и етапи и съдържа:
а) състав на комисията и списък на консултантите, както и подписаните от тях декларации
за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и 2 от ЗОП;
б) списък на подадените оферти, допуснати до разглеждане и оценяване;
в) списък на офертите отстранени от участие, като мотивираното становище на комисията
за това се отразява в протокола;
г) становищата на консултантите, ако такива са били включени в работата на комисията;
д) сравнителните таблици, изготвени на база офертите на кандидатите, подписани
задължително от всички членове на комисията;
е) резултатите от разглеждането и оценяването на офертите, включително кратко описание
на офертите на кандидатите и оценките по всеки показател, когато критерият за оценка е
икономически най-изгодна оферта;
ж) класирането на кандидатите, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване.
18.14. Ако някой от членовете на комисията има особено мнение, то се отбелязва в протокола
заедно с писмени мотиви към него.
18.15. Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на Възложителя
заедно с цялата документация, събрана в хода на процедурата за приемане, с което работата на
комисията приключва.
18.26. Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника,
определен за изпълнител, в срок от 5 работни дни след приключване работата на комисията.
18.27. В решението по ал. 1 възложителят посочва и отстранените от процедурата участници и
оферти и мотивите за отстраняването им.
18.28. Възложителят изпраща решението на участниците в 3-дневен срок от издаването му.
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19. Оценка на офертите
19.1. Критерия за оценяването на всяка оферта е „икономически най-изгодно оферта”. Оценяването
се извършва въз основа на методика.
19.2. Методиката включва комплексна оценка /100 точки/ за всяко всяко медицинско изделие от
офертата на кандидата по следната формула:
КО = ЦО+ ТИ
КО – комплексна оценка на офертата на УЧАСТНИКА – до 100 т., където
1. ЦО – предлагана единична цена за съответнoто медицинско изделие – до 60 т.
Оценяването на този критерии се извършва за всяко всяко медицинско изделие по следната формула :
минимална оферирана цена / на конкретната оферирана цена х 60т.
2.ТИ– технически изисквания /хактеристики/ – 40 т.
За оценяване по този критерии Участниците задължително трябва да представят мостри или каталози
за предлаганите скъпо струващи медицински изделия.
Мострите се представят заедно с офертата с приемателно – предавателен протокол. Копие от
протокола се поставя в плик № 1.
Оценяването по този критерии се извършва за всяко всяко медицинско изделие, по експертна оценка
от комисията и въз основа на представените мостри и каталози, писмени становища от
ръководителите на съответните клиники/отделения в зависимост от спецификата на отделните
изделия, въз основа на опита им със съответните скъпо струващи медицински изделия, въз основа на
представените сертификати и други документи, удостоверяващи съответствие с изискванията за
качество на оферираните изделия, както и до каква степен са съобразени с посочените в
документацията технически характеристики.
Медицинските изделия следва да се придружават с писмени аналитични процедури на
производителя, преведени на български език, съдържащи необходимата информация за
съответното медицинско изделие, която ще се използа при оценка на критерия технически
изисквания /характеристики/.
При определяне техническите изисквания /характеристики/ на изделията се присъждат от 1
до 40 точки при следната стъпка. Точките са разпределени както следва:1-10 точка – приемливи
изисквания /покриват минималните технически характеристики; 10-20 точки – средни изисквания
/със средни комплексни характеристики/; 20-30 точки – добри характиристики /с добри
комплексни характеристики/; 30-40 точки – мн. добри комплексни характеристики;
Оферта с оценка по показателя технически изисквания
по-ниска от 10 точки не се допуска до участие, тъй като тези техническите
изисквания/характеристики/ не задоволява нуждите на «Първа МБАЛ – София» ЕАД.
При оценяване техническите изисквания на медицинските изделия ще се имат предвид и
следните критерии:
Скъпо струващи медицински изделия за обща хирургия:
- Инструменти за лапароскопска хирургия – Здравина на инструмента, атравматичност,
сигурност при работа, доказана ефективност;
Скъпо струващи медицински изделия за очно-операционен блок – приложена
техническа спецификация .
Скъпо струващи медицински изделия за урологична клиника – операционен блок:
- Да са поносими от организма, недразнещи тъканите, в които се поставят по възможност
антибактериална компонентна и да не се променят след продължително престояване в телесните
кухини- протези, катетри
- Комплектите с които се извършват определени хирургически процедури да са с пълен
набор-оборудвани така, че хирургическата поцедура да е безопасна.
- За предпочитане да са изделия със силиконово покритие, хипоалергични, здрави и
функционални.
Забележка: Оценяването и класирането се извършва за всяко едно медицинско изделие, а не за
цялата листа.
VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
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20. Процедура
20.1. Изпълнителният директор на “ПЪРВА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД сключва договор с
УЧАСТНИКА/ЦИТЕ, класиран на първо място след изтичане на 14 (четиринадесет) дневен срок
от решението за определяне на изпълнител и в срока на валидност на офертите.
20.2. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може да
определи за изпълнител и да сключи договор с втория класиран участник.
20.3. Договорът за изпълнение на поръчката включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
20.4. Договор не се сключва с Изпълнител, който при подписване на договора не представи:
- Документ за регистрация в съответствие с изискванията на чл.42, ал.1, т.1 от ЗОП;
- Документите по чл. 47, ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП;
- Документ за внесена гаранция за изпълнение на договора. Размера на гаранцията за изпълнение е
5% от стойността на договора без ДДС.
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ЧАСТ III

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА
УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА
ПОРЪЧКА
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Образец №1
ОФЕРТА
от "..........…….......................……………………………………………………."
представлявано от ……………………………………………………….…..….
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на скъпо
струващи медицински изделия”

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР,
След като се запознах с условията на Възложителя за участие в открита процедура за възлагане на
обществена поръчка за доставка на скъпо струващи медицински изделия за нуждите на „Първа
МБАЛ – София” ЕАД заявявам следното:
Приемам всички условия и изисквания, отразени в предоставената документация и желая да
участвувам в обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка за доставки
на скъпо струващи медицински изделия.
Представляваното от мен дружество е регистрирано
......................... .............. и e
специализирано в.....................................
Настоящата оферта е валидна за срок от .... /../ дни, считано от крайния срок за отваряне на
офертата.
Декларираме, че при изпълнение на поръчката няма да ползваме / ще ползваме
подизпълнители с процентно участие, както следва:.
.........................................................................................................................
Приемам представената от мен фирма да доставя скъпо струващи медицински изделия за
нуждите на „ПЪРВА МБАЛ – СОФИЯ” ЕАД за срок от една година съгласно техническата
спецификация.
Приемам изцяло предложения проекто-договор.
Доставките ще извършваме при следните условия:
1.Условия на плащане:
Начин на плащане .................................................;
Срок на отложено плащане ...............................дни /60 дни/ от издаване на фактура;
2. Срок за доставка на заявените количества ................/часа/. При спешни случаи
заявените количества се доставят до 1 (един) час след заявка по телефон или факс.
2. Гаранции за неизменяемост на цените през целия договорен период
3. Други предлагани условия ......................................................................
Предлагаме единични цени в лева без ДДС съгласно приложена ценова оферта на хартиен и
магнитен носител в отделен запечатан плик съгласно изискванията на документацията.

дата.................
гр.....................

С УВАЖЕНИЕ: ……………………
подпис / печат
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Образец №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

1.
2.

Наименование на участника : ___________________________________________________
Трите имена на управителя

___________________________________________________
3.
4.

Юридическа форма: : ________________________________________________
Фирмата се представлява от трите имена и ЕГН/ : __________________________________

4.

Седалище: ___________________________________________________п.к

6. Адрес на управление: __________________________________________п.к._____________
7.Телефон: _________________________ Fax: ________________________________________
8.GSM: ____________________________ e-mail _______________________________________
9. ЕИК №__________________________________________________
9.ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН № ПО ДДС___________________________________________
10. Обслужваща банка
Име: ..........................................
IBAN __________________________________________________________

Дата ______________

Подпис, печат______________
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Образец №3

ДЕКЛАРАЦИЯ

във връзка с чл. 47, ал. 9 от ЗОП
относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП
Долуподписаният/ата
………………...........................................................................
ЕГН
.................................. л.к. №....................................., изд. на ......................, от ....................................,в
качеството си на............................................................................/управител, директор и др./ на
“........................................................................……........................................……….”, със седалище и
адрес
на
управление
.....................................................................................................,
ЕИК..............................
и във връзка с избор на изпълнител при провеждане на открита процедура за възлагане на
обществена поръчка – „Доставка на скъпо струващи медицински изделия” за нуждите на
“ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ” ЕАД .

ДЕКЛАРИРАМ СЛЕДНОТО:

1. Не съм осъден 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;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
2. Не съм обявен в несъстоятелност и едставляваното от мен дружество не е обявено в
несъстоятелност;
3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове /за представителите на ЮЛ/ и Представляваното от мен
дружество не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен
орган /ако имам - допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/, нямам задължения за
данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която
съм установен /за представителите на юридически лица/ и представляваното от мен юридическо лице
няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията/, нямам задължения за данъци или
вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която е установено
ЮЛ;
5. .Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не съм сключил
извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон /за
представителите на ЮЛ/. Представляваното от мен ЮЛ не е в открито производство по
несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон /само ако изискването е предвидено от възложителя.
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6. Не съм лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;
7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;
8. Не съм осъден с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за престъпление по
чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по
чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;
9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния
кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;
10. Не съм свързано лице* с възложителя или със служители на ръководна длъжност в
„ПЪРВА МБАЛ-СОФИЯ’ ЕАД, гр. София, съгласно чл. 47, ал.5, т.1 от ЗОП;
11. Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси и представляваното от мен ЮЛ не е сключило договор с
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в
седемдневен срок от настъпването им.
При подписване на договора за обществена поръчка ще предоставя документи от
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за невярно деклариране на обстоятелства,
изискуеми по силата на закон.
ДЕКЛАРАТОР:……………………
/трите имена, подпис/

Забележка:
 Попълва се от участника* в процедурата или представляващия/те го по актуална/търговска регистрация,
когато е ЮЛ. Когато кандидатът или участникът е ЮЛ, се подава една декларация, подписана от лицата, които
представляват кандидата или участника. В декларацията се включва и информация относно публичните регистри,
в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези
обстоятелства служебно на възложителя.
 Съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП задължени да представят настоящата декларация са следните лица:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

При събирателно дружество – всички съдружници, които управляват и представляват дружеството
съгласно дружествения договор.
При командитно дружество – неограничено отговорните съдружници, които управляват и представляват
дружеството;
При дружество с ограничена отговорност – управителя/ите, а при еднолично дружество с ограничена
отговорност – едноличният собственик на капитала и/или управителя, а ако собственикът е юридическо
лице - неговият ръководител или управител.
При акционерно дружество – членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет,
овластени съгласно устава да представляват дружеството.
При командитно дружество с акции – изпълнителният/ните член/ове на съвета на директорите, на които е
възложено управлението на дружеството.
При едноличен търговец – за физическото лице търговец;
Във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват
кандидата или участника
Във всички случаи, в които наред с представляващите по предходните точки е назначен и прокурист/и – от
прокуриста/ите на дружеството; за чуждестранни лица с повече от един прокурист, декларацията се
подава от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

** Забележка: Съгласно § 1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки:
"Свързани лица" са роднини по права линия без ограничение, роднини по съребрена линия до четвърта степен
включително, роднини по сватовство - до втора степен включително, съпрузи или лица, които се намират във
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фактическо съжителство, съдружници; лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на
другото; дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на
глас в дружеството. Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно общината в това дружество, 24.
"Свързано предприятие" е предприятие: което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или върху
което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или което може да упражнява
доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6, или което заедно с възложител по чл. 7 е обект на
доминиращото влияние на друго предприятие.
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Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56,ал. 1,т. 8 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният............................................................................................................................................
с адрес:.............................................................................................................................................................
лична карта №......................, изд. на ........................от МВР – гр................................................................
в качеството си на ..........................................................................................................................................
на .....................................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
вписано в АП – ЕИК
с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:
Че ще използвам /няма да използвам подизпълнител при изпълнение на обществената
поръчка за „Доставка на скъпо струващи медицински изделия”
Делът на изпълнител е ..................................%
Делът на подизпълнител е .............................%
Вида на извършените от изпълнител работи е: ....................................
Вида на извършените от подизпълнител работи е: ....................................

Известна ми е отговорността , която нося по чл.313 от НК .

Дата:..........................

Декларатор...............................
(имена, подпис и печат)
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Образец № 5

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният...........................................................................................................................................
с адрес:.............................................................................................................................................................
лична карта №......................, изд. на ........................от МВР – гр................................................................
в качеството си на ..........................................................................................................................................
на ......................................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:...........................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
вписано в АП – ЕИК
с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:
Че съм съгласен да бъда подизпълнител на .............................................................................................
Делът ми на подизпълнител е .............................%
Вида на извършените от мен работи е: ....................................%

Известна ми е отговорността , която нося по чл.313 от НК .

Дата...................................

Декларатор: .............................
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Образец №6

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.56, ал..1, т.12 от ЗОП

Долуподписаният........................................................................................................................................
в качеството си на ......................................................................................................................................
на .................................................................................................................................................................
със седалище и адрес на управление:.......................................................................................................
......................................................................................................................................................................
вписано в АП – ЕИК
с настоящата

ДЕКЛАРИРАМ:

Че приемам условията в проекта на договора по процедура за „Доставка на скъпо струващи
медицински изделия” за нуждите на „Първа МБАЛ София” ЕАД.
Известна ми е отговорността , която нося по чл.313 от НК .

Дата................................

Декларатор: ..............................
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Образец 7
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП

Долуподписаният/-ната …………………........................................................................,
с ЕГН..................................., в качеството си на ..........................................................
………………………………………………………….ЕИК/ код по БУЛСТАТ ………………….
(наименование на участника)
със седалище и адрес на управление: ………………………………………………………………

на

- участник в обществена поръчка с предмет: “Доставка на скъпо струващи медицински изделия” за
нуждите на „Първа МБАЛ - София” ЕАД
Д Е К Л А Р И Р А М, че:

За периода от 2011г, 2012 и 2013 г., представляваното от мен дружество е извършвало
доставки сходни с предмета на обществената поръчка:
Предмет
на
Дата
на Период
на
доставките (кратко
Контрагент
Стойност
на
доставката
изпълнение
описание)
доставката
1
2
3
4
5
1. ...........
2. ..........
3. ..........

Опис на доказателствата , приложени към настоящия списък:
1. ..........................................................................................................................................
2. ..........................................................................................................................................
3. ..........................................................................................................................................

Известна ми е наказателната отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване
на неверни данни и деклариране на неистински обстоятелства.

Дата:...........................г.

Декларатор:...............................
(подпис и печат)
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Образец 8
ДЕКЛАРАЦИЯ

за липса на свързаност с друг участник в процедурата в съответствие с чл. 55, ал. 7 от
ЗОП и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП
Подписаният:……………………………………………………………………………
/ трите имена/
Данни по документ за самоличност ..............................................................................
…………………………………………………………………...................................…
/ЕГН, номер на лична карта, дата и място на издаване/
в качеството си на ………………………………………………………..................…,
/длъжност и/или представителство/
На участник:…………....………………………………………………………………
предмет „Доставка на скъпо струващи медицински изделия”,

процедура

с

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваният от мен участник не е свързано лице и/или свързано предприятие по
смисъла на § 1,т.23а и т. 24 от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с
друг участник в процедурата.
2.Не съм външен експерт по чл.8, ал.7 от ЗОП в процедурата или в противен случай,
документите, в чието изработване съм участвал, са променени така, че не предоставят на участника
информация, която му дава предимство пред останалите участници в процедурата.
Известна ми е наказателната отговорност, по чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата:………………

Декларатор…………………
/подпис и печат /

* попълва се от лица, които участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка
самостоятелно или в обединение с други лица, като участници, членове на обединения-участници,
подизпълнители, или чрез свързани лица.
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ЧАСТ IV

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

38

ПРОЕКТ

ДОГОВОР

Днес, ……………. 2014г. , в гр.София между:
„ПЪРВА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – СОФИЯ ” ЕАД,
със седалище и адрес на управление гр. София, община “Средец”, бул. “Патриарх Евтимий” № 37,
ЕИК 000689015 представлявана от Изпълнителния директор доц. Цветомир Иванов Димитров,
наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ
и
„.........”със седалище и адрес на управление гр.София , ..........................” №....., ЕИК
........................, представлявано от
......................, Управител, наричан по-долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ
Във връзка със Решение № ......./.........2014 г. на Изпълнителния директор за класиране на
участниците в открита процедура с предмет „Доставка на скъпо струващи медицински
изделия” и в изпълнение на чл. 41, ал.1 от ЗОП
СЕ ПОДПИСА НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР ЗА СЛЕДНОТО:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва: доставка
на скъпо струващи медицински изделия, подробно описани по вид, производител,
количество, разфасовка и цена в спецификация - Приложение №1, неразделна част от
настоящия договор, наричани накратко СКЪПО СТРУВАЩИ МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.
(2) Посочените в спецификациите количества са прогнозни и не обвързват
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в пълен обем. Видът и количеството на конкретните доставки се
определят едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в зависимост от потребностите му, с писмена
заявка (включително и по факс).
(3) Срокът за доставка на заявените количества е до ……………..
(………………………..) часа след получаване на заявката. При спешни случаи
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя заявените количества до 1 (един) час след заявка по телефон или
факс.

ІІ.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 2 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
1. да получи медицинските изделия при условия, уговорени в настоящия договор;
2. свободно да определя количеството на доставките, съобразно конкретните си нужди.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :
1. да представя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявки за необходимата доставка за определения срок,
съобразена с уточнената спецификация за годината и предмета на договора;
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2. да възложи на свой служител получаването на заявените количества по реда на чл.4 от
договора;
3. да заплаща получената стока при условията на настоящия договор;
4. да предявява рекламации в момента на предаване - приемане за видими недостатъци изтекли срокове на годност, количество, липси и др.
ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.3 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи стойността на медицинските изделия в
размер, по начин и в сроковете, определени в настоящия договор
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава :
1. да изпълнява получената заявка в срока по чл.1, ал.3, със собствен транспорт и за своя
сметка.
2. да опакова медицинските изделия по начин, годен за тяхното транспортиране до склада
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, без рискове за увреждането й.
3. да осигурява разтоварването на стоката, непосредствено до аптеката на болницата,
находяща се на етаж трети в болничното заведение;
4. да предава с доставката необходимата информация и придружаващи медицинските
изделия документи.
5. да спазва номенклатурата и цените в спецификацията - Приложение № 1 към договора, и
информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при настъпване на изменения по причини, независещи и от
Изпълнителя.
6. при одобрена рекламация на доставените скъпо струващи медицински изделия, да
възстановява съответните количествата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в предварително уговорен между
двете страни срок.
7. Да предава медицинските изделия в състояние, годни за употреба и с остатъчен срок на
годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет върху сто) от срока на годност, указан върху
опаковката на производителя за всяка позиция от заявката.
IV. ДОСТАВКА НА СТОКАТА
Чл.4 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава заявените количества скъпо струващи медицински
изделия на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в аптеката на болницата, находяща се в гр. София, бул. “Патриарх
Евтимий” № 37, ет. 3, служебен вход.
(2) За приемането и предаването на медицинските изделия се съставя двустранен протокол,
който отразява действително доставеното количество и евентуалните възражения за липси или
други видими недостатъци.
Чл.5. Собствеността върху стоките се прехвърля върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в момента на
фактическото предаване с протокола.
V. СРОК , ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ ДЕЙСТВИЕТО НА ДОГОВОРА
Чл. 6 (1) Настоящият договор се сключва до 01.10.2015год., считано от датата на
сключване.
(2) Страните по договор не могат да го изменят. Изменение се допуска по
изключение в следните случаи:
1. когато в резултат на непредвидени обстоятелства се налага:
a) промяна в сроковете на договора, или
б) цялостна или частична замяна на стоки, включени в предмета на поръчка за доставка,
включително на техни елементи, компоненти или части, когато това е в интерес на възложителя, не
води до увеличаване на стойността на договора и заменящите стоки съответстват на изискванията
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на техническите спецификации, като имат технически предимства и/или по-добри функционални
характеристики в сравнение със заменяните стоки, или;
в) намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване на
договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности, или;
г) при изменение на държавно регулирани цени, когато основен предмет на договора за
обществена поръчка е дейност, чиято цена е обект на държавно регулиране и срокът му на
изпълнение е над 12 месеца, или
д) когато се налага увеличение в цената поради приемането на нормативен акт - до размера,
произтичащ като пряка и непосредствена последица от него, или
е) при удължаване срока на договор в случай че едновременно са изпълнени следните условия:
- не по-късно от 6 месеца преди изтичане на срока на договора възложителят е открил процедура
със същия предмет за последващ период, която не е завършила с избор на изпълнител;
- срокът на договора се удължава до избора на изпълнител, но не повече от 6 месеца;
- прекъсване в доставката или услугата би довело до съществени затруднения за възложителя;
(3) Изменението на цената на основание е допустимо до размера на реалното увеличение на
разходите на изпълнителя, настъпило като резултат от изменението на държавно регулираната
цена.
(4) Възложителят може да прекрати договор, ако в резултат на непредвидени обстоятелства не е в
състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи възложителят дължи на изпълнителя
обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора в съответствие с уговореното в
него.
(5) Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществена поръчка при условия
и по ред, определени с договора.
(6) При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на държавата, в която
е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора за обществена поръчка с
правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена поръчка се сключва само с
правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП посочените от
възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП и изискванията относно критериите за подбор. С
договора с правоприемника не може да се правят промени в договора за обществената поръчка.
Когато при преобразуването дружеството на първоначалния изпълнител не се прекратява, то
отговаря солидарно с новия изпълнител - правоприемник.
(7) При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията по 43, ал. 7
от ЗОП, изречение второ, договорът за обществената поръчка се прекратява по право, като
изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по общия исков ред.
(8) Договорът обвързва страните и след срока по предходната точка до приключване на нова
процедура за възлагане на обществена поръчка въз основа на писмено уведомление от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(9) Действието на настоящия договор се прекратява:
1. с изтичане на уговорения срок;
2. предсрочно, в случаите, предвидени в ЗОП и настоящия договор.
3. по взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма
4. По искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при неизпълнение на което и да е задължение на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посочени в надстоящия договор.
5. с едномесечно писмено предизвестие

VІ. ФИНАНСОВИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ
Чл. 7 (1) Общата стойност на договора възлиза на ........................ лева без ДДС.
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(2) Цената, която Възложителят следва да заплати, включва всички разходи, направени
от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до предаване на стоките до склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и е образувана на
основата на действащото в момента законодателство /без ДДС/. Единичната цена на
медицинските изделия е посочена в спецификация - Приложение № 1, неразделна част към
договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ цената на
доставеното количество в срок до …………………...дни след изтичане на съответния месец въз
основа на издадена фактура и в съответствие с подписаните приемо-предавателни протоколи
по чл. 4, ал.2 между упълномощени представители на страните за реално доставеното
количество скъпо струващи медицински изделия. Във фактурата задължително се посочва
номера и датата на договора, по който е доставката.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документ за издадена в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
гаранция за изпълнение на настоящия договора в размер на ......................... лв. Гаранцията
обезпечава точното и пълно изпълнение задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по настоящия договор,
ако не са налице основания по чл. 11, за задържане на гаранцията.
(2) ГАРАНЦИЯТА по предходния член се освобождава в 5 дневен срок от датата на
прекратяване на настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да се удовлетвори от стойността на гаранцията изцяло или
отчасти за свои вземания към ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, възникнали на основание чл.10 и чл. 11 от
настоящия договор. Неизпълнение, така както е описано в чл. 11, ал. 2, се счита за пълно
неизпълнение.
VII. САНКЦИИ И НЕУСТОЙКИ
Чл. 9. Ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не изпълни задължението си по чл.7, ал.4 той дължи
неустойка в размер на законната лихва от неизпълнението или забавата на ден върху стойността на
доставеното количество скъпо струващи медицински изделия.
Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на законната лихва от неизпълнението
или забавата от стойността на съответното количество скъпо струващи медицински изделия, ако не
изпълни изцяло или частично задълженията си по чл. 3, ал.2.
Чл. 11. (1) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ изпадне в забава на задължението си по чл. 1 ал. 3,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да задържи 50% от гаранцията по чл. 8
(2) При констатиране на повторна забава Възложителят може да задържи 100% от
гаранцията по чл. 8.
(3) В случай, че в срока на договора, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ допусне две неизпълнения на други
свои задълженията, Въложителят може да задържи 100% от гаранцията за изпълнение.
(4) Неизпълнения по договора се констатират в протоколите по чл. 4, ал. 2.
(5) Неизправната страна по този договор дължи на изправната обезщетение за пропуснатите
ползи и вреди от неизпълнението или забавата.
VІІІ.ДРУГИ УСЛОВИЯ
ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ КАЧЕСТВО И ПРИЕМАНЕ – ПРЕДАВАНЕ
Чл. 12 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира годността на доставяните скъпо струващи
медицински изделия съобразно изискванията на действащото законодателство.
(2) В случай, че при подписването на приемо-предавателния протокол за получаване на
съответното количество от медицинските изделия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи разлика в броя,
указан върху опаковката, отправя писмено искане до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да достави липсващото
количество в срок, указан в писменото искане.
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(3) Рекламации при отклонения в качеството се предявяват от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в
рамките на срока на годност, указан върху опаковката на съответните изделия. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
изпраща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ констативния протокол и отправя писмено искане до него да
достави медицинските изделия в срок, указан в писменото искане.
(4) Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма в наличност от посочените за подмяна изделия, той се
задължава да върне стойността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в указан срок от получаване на искането по
чл.12, ал.2 и ал.3.
Чл. 13. (1) Медицинските изделия следва да отговарят на действащите нормативни
изисквания за качество и международните стандарти, със съответната маркировка за дата на
производство, годност и партидни номера и да е с остатъчен срок на годност към момента на
доставката не по-малък от 75 % (седемдесет и пет на сто) от остатъчния срок на годност,
указан върху опаковката.
(2) Медицинските изделия следва да са опаковани по начин, който ги запазва от всякакви
повреди, дължащи се на атмосферните условия и транспорт, като се държи сметка за
времетраенето на транспорта.
(3) Маркировката трябва да е поставена върху всеки кашон и да съдържа съкратеното
наименование на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, име и адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вида и брой опаковки от
медицинските изделия.
(4) Медицинските изделия, показали отклонения от стандартите и дефекти по време на
приложението им в рамките на годност, се подменят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с редовни такива, като за
целта се изготвя двустранен протокол.
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за вреди, произлезли от неправилна или
недостатъчна опаковка или неправилна или недостатъчна маркировка.
(6) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за дефекти, възникнали в резултат на
неправилни манипулации и съхранение.
Чл. 14. За всички въпроси, неуредени от настоящия договор се прилагат разпоредбите на
действащото в страната законодателство.
Чл. 15. (1) Възникнали неясноти и противоречия по изпълнението на настоящия договор се
решават с преговори между страните и допълнителни писмени споразумения към договора.
(2) Неразрешените между страните спорове по изпълнението на договора, ще се
решават по съдебен ред пред компетентния съд по седалището на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Договорът се подписа в два екземпляра по един за всяка от страните.
Приложения:
1. Спецификация Приложение №1
2. Документи по чл.47, ал.10 ЗОП, освен в случаите по чл. 47, ал. 11 от ЗОП
3. Гаранция за изпълнение на договора.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
.................................
.................................

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
.................................
.................................
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