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Съдържание на  документацията за участие в процедура за възлагане на обществена 
поръчка: 

 
  

1. Решение на Изпълнителния директор за откриване на процедурата; 
2. Обявление за обществената поръчка; 
3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените позиции; 
4. Техническa спецификация – Приложение № 1; 
5. Критерий за оценка на офертата – икономически най – изгодната оферта; 
6. Указания за подготовка на офертата за участие в открита процедура и образец на 

предложение за изпълнение на поръчката; 
7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка. 
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III. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 
ВКЛЮЧИТЕЛНО НА ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ 

 
1. Предмет на обществената поръчка: Периодична доставка на лабораторни раективи и 

консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 
 

Код по Общ терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV):  
33696500-0 - Лабораторни реактиви 
 
2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: за срок от 12 /дванадесет/ месеца, 

считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка, чрез 
периодични доставки по вид и количество. При открита нова процедура за доставка на 
лабораторни реактиви и консумативи, предмет на настоящата поръчка, срокът на договора се 
удължава до сключването на нов със същия предмет. 

 
3. Количество на лабораторните реактиви и консумативи, предмет на поръчката: 

съгласно приложената техническа спецификация. Посочените количества са ориентировъчни и не 
пораждат задължения за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи в прогнозния обем, т.е. може да 
закупи по-малко или по-голямо количество от посоченото в документацията и обявлението.  

 
4. Срок и начин на доставка на лабораторните реактиви и консумативи: съгласно 

офертата на участника след получаване на писмена заявка, до краен получател –  съответните 
складове на „МБАЛ – ШУМЕН” АД на адреси: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и гр. Нови 
пазар, ул. „Христо Ботев” № 22 

 
5. Място на изпълнение на поръчката: краен получател  –  съответните складове на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД на адреси: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и гр. Нови пазар, ул. 
„Христо Ботев” № 22 

 
6. Срок на годност на лабораторните реактиви и консумативи: остатъчният срок на 

годност на лабораторните реактиви и консумативи следва да бъде не по-малък от 75 % от общия им 
срок на годност, считано към момента на доставката. 

 
7. Цени и начин на плащане: предлаганата цена за обособена позиция трябва да бъде до 

краен получател с вкл. всички разходи, както и ДДС.  
Заплащането по договора, който предстои да бъде сключен е отложено за срок от 60 

/шестдесет/ календарни дни след представяне на следните документи: 
- фактура оригинал; 
- приемно-предавателен протокол; 
- копие от писмената заявка или изпратена по факс заявка за доставка; 

Плащането по договора, който предстои да бъде сключен с определения за изпълнител 
участник ще бъде в български лева, чрез банков превод, по посочена банкова сметка в Република 
България. 
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IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – ПРИЛОЖЕНИЕ № 1, НЕРАЗДЕЛНА 

ЧАСТ ОТ НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

№ Наименование 
Едини  

ца 
мярка 

Ориен- 
тиро-
въчно 
годиш- 

но 
количе
-ство 

Група №1: 
Реактиви и консумативи за Клинична лаборатория 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 
Биохимичен анализатор  /SHIMADZU CL 7000; MINDREY BS-300/ 

1 Глюкоза  – РАР  мл 12 000 
2 Магнезий мл 400 
3 Урея мл 8 000 
4 Креатинин мл 8 000 
5 Пикочна киселина мл 1 000 
6 Албумин мл 2 400 
7 АСАТ мл 3 000 
8 АЛАТ мл 3 000 
9 Гама ГТП мл 1 000 

10 Алкална фосфатаза мл 1 500 
11 Холинестераза (Вутирил) мл 400 
12 Алфа амилаза обща мл 1 500 
13 Протеин в урина и ликвор /пирогалол ред/ мл  400 
14 Креатинфосфокиназа обща мл 2 500 
15 Лактатдехидрогеназа - Р мл 1 500 
16 Липаза мл 400 
17 Холестерол мл 3 500 
18 Хлориди мл 200 
19 Триглицериди мл 3 500 
20 Фосфор мл 600 
21 Желязо  мл 1 000 
22 Желязосвързващ капацитет мл 1 000 
23 Т. Протеин мл 3 000 
24 Т. Билирубин мл 3 000 
25 Д. Билирубин мл 3 000 
26 Калций CPC мл 500 
27 СК-МВ мл 2 500 

28 
Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + 
липаза+електролити +HDL – хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци  
 / патологично ниво/ 

мл 450 
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29 
Контролен материал за биохимия /човешки: субстрати + ензими + липаза 
+електролити +HDL – хол.+ FT4, TSH + електрофореза белтъци                    
/ нормално ниво/ 

мл 450 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 
Калибратори за биохимия 

1 Калибратор за биохимия (ензими + субстрати) - нормален  мл 50 
2 Калибратор за биохимия (ензими + субстрати) - патологичен мл 50 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 
Контрол за СК МВ 

1 Контрол за СК МВ мл 100 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 4 

Са арсеназо 
1 Са арсеназо мл 2 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 5 
Ревматоиден фактор, CRP – количествено определяне 

1 Ревматоиден фактор- количествен анализ( турбидиметрия) мл 800 
2 Стандарт  за  RF мл 5 
3 Контрол за RF мл 10 
4 С - реактивен протеин - количествено( турбидиметрия) мл 1 500 
5 Контрол за С - реактивен протеин мл 10 
6 Стандарт за С - реактивен протеин мл 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 6 
ЖСК -  директен анализ ( за апарат) 

1 ЖСК -  директен анализ(за апарат) мл 600 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 7 
НDL холестерол-ДИРЕКТЕН 

1 НDL холестерол-ДИРЕКТЕН мл 800 
2 Контролен материал  мл 60 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 8 
Хематологичен анализатор MICROS 60-ABX Diagnostics 

1 Минотон      л 120 
2 Минолайз л 6 
3 Миноклеан л 6 
4 Минклайр – почистващ хлорен р-р л 1 
5 Контролен материал  мл 6 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №  9 
Хематологичен анализатор ABACUS 5 

1 Дилуент  л 1 000 
2 Лайз л 300 
3 Лайз – 4 дифф. л 30 
4 Хематологичен калибратор мл 5 
5 Хематологичен контрол - нисък мл 20 
6 Хематологичен контрол – нормален  мл 20 
7 Хематологичен контрол – висок мл 20 
8 Хипохлоритен миещ р-р  мл 2 000 
9 Ракове за проби 1х10 бр. 10 

10 Игла за проби  бр. 1 
11 Миеща глава бр. 1 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 10 
Хематологичен анализатор SYSMEX  XS 500i 

/Затворена система/ 
1 Дилуент л 700 
2 Лизиращ  реагент             л 25 
3 Багрило за оцветяване на левкоцитите мл 600 
4 Безцианиден р-р за определяне на хемоглобин л 12 
5 Почистващ разтвор  мл 200 
6 Контролна кръв – ниско ниво         мл 15 
7 Контролна кръв – нормално ниво         мл 15 
8 Контролна кръв – високо ниво         мл 15 
9 Разтвор съдържащ латекс частици 1 мл 10 

10 Разтвор съдържащ латекс частици  2 мл 3 
11 Калибратор за СВС мл 10 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 11 
Кръвно-газов анализатор ABL-5 

1 Калибриращ разтвор 1 рН 7.383  бр. 40 
2 Калибриращ разтвор 2 рН 6.841 бр. 15 
3 Промиващ разтвор бр. 50 
4 Почистващ разтвор-алкален бр. 3 
5 Депротеинизиращ разтвор бр. 3 
6 Калибриращ газ1 бр. 6 
7 Калибриращ газ 2 бр. 3 
8 Контролен материал  за КГА 1, 2 и 3 ниво к-т 18 
9 Мембрани за референтен електрод к-т 2 

10 Мембрани за pO2 електрод к-т 2 
11 Мембрани  за рCO2 електрод к-т 2 
12 Помпен шлаух бр. 3 
13 Еднократен контейнер за отпадъци бр. 5 
14 Адаптор за капилярки к-т 4 
15 Капилярки за кръвно-газов анализ бр. 5 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 12 
Кръвно-газов анализатор ABL-800 Basic 

1 Калибриращ разтвор 1 бр. 12 
2 Калибриращ разтвор 2 бр. 12 
3 Промиващ  разтвор бр. 75 
4 Депротеинизиращ разтвор бр. 2 
5 tHb калибриращ разтвор к-т 2 
6 Почистващ разтвор с ензимна добавка бр. 9 
7 Почистващ разтвор-Алкален бр. 1 
8 Калибриращ газ1 бр. 6 
9 Калибриращ газ 2 бр. 6 

10 Уловител на съсиреци к-т 8 
11 Отпаден контейнер-еднократен бр. 10 
12 Референтни мембрани к-т 2 
13 К мембрани к-т 3 
14 Са мембрани к-т 3 
15 Na мембрани к-т 3 
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16 РСО2 мембрани к-т 3 
17 РО2 мембрани к-т 3 
18 Lac мембрани к-т 3 
19 Контрола ниво 2 "Auto Check 5+" к-т 2 
20 Спринцовки за артериална кръв /за кръвно-газов анализ/ с хепарин 1 мл. бр. 1 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 13 
Електролитен анализатор EASY LYTE+ MEDIKA  NA, K, CL 

1 Модул за електролитен анализатор        оп. 18 
2 Миещ р-р кит оп. 8 
3 NA електрод за електрол анализатор  бр. 1 
4 K електрод бр. 1 
5 CL електрод бр. 1 
6 Референтен електрод бр. 1 
7 Кит за профилактика бр. 2 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 14 
Автоматична електрофореза S-SKAN Auto 

1 Кит – серум  протеин 200 теста тест 800 
2 Кит – хемоглобин 80 теста тест 80 
3 Кит – урина тест 80 
4 Кит – липопротеини тест 80 
5 Контролен серум нормален мл 20 
6 Контролен серум патологичен мл 20 
7 Контрол хемоглобин мл 20 
8 Контрол хемоглобин мл 20 
9 Депозитор бр. 1 

10 Миграционна камера бр. 1 
11 Държач за стрипове бр. 1 
12 Апликатор бр. 1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 15 
Имунологичен анализатор IMMULITE 1000 

1 FREE T3 – опаковка от 100 tеst опак. 1 
2 FREE T4 – опаковка от 100 test опак. 1 
3 RAPID TSH – опаковка от 100 test опак. 4 
4 THYREOGLOBULIN – опаковка от 100 test опак. 1 
5 ANTI TG Ab – опаковка от 100 test опак. 1 
6 ANTI TPO Ab -  опаковка от 100 test опак. 1 
7 FSH - опаковка от 100 test опак. 1 
8 ESTRADIOL - опаковка от 100 test опак. 1 
9 LH - опаковка от 100 test опак. 1 

10 PROGESTERON - опаковка от 100 test опак. 1 
11 PROLACTIN - опаковка от 100 test опак. 1 
12 TOTAL TESTOSTERON - опаковка от 100 test опак. 1 
13 HCG - опаковка от 100 test опак. 1 
14 FREE β – HCG - опаковка от 100 test опак. 1 
15 BR-MA /CA 15-3/ - опаковка от 100 test опак. 1 
16 AFP - опаковка от 100 test опак. 1 
17 CEA - опаковка от 100 test опак. 1 
18 GI-MA /CA19-9/ - опаковка от 100 test опак. 1 
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19 OM-MA PAB /CA125/ - опаковка от 100 test опак. 1 
20 PSA - опаковка от 100 test опак. 3 
21 FERRITIN - опаковка от 100 test опак. 1 
22 VITAMIN B12 - опаковка от 100 test опак. 1 
23 TURBON CK-MB - опаковка от 100 test опак. 1 
24 TURBON D-DIMER - опаковка от 100 test опак. 1 
25 TURBON TROPONIN І - опаковка от 100 test опак. 15 
26 TROPONIN І - опаковка от 100 test опак. 1 
27 High – Sensitivity CRP - опаковка от 100 test опак. 1 
28 OSTEOCALCIN – опаковка от 100 test опак. 1 
29 CALCITONIN KIT - опаковка от 100 test опак. 1 
30 DIGOXIN - опаковка от 100 test опак. 1 
31 CARDIAC MARKER CONTROL MODUL - 2х2 ml опак. 6 
32 TUMOR MARKER CONTROL MODUL - 6x3 ml опак. 1 
33 МULTIVALENT CONTROL MODUL - 6x6 ml опак. 2 
34 D-DIMER CONTROL MODUL - 3х2 ml опак. 2 
35 OSTEOCALCIN CONTROL MODUL - 2х2 ml опак. 1 
36 THYREOGLOBULIN CONTROL MODUL - 3х2 ml опак. 1 
37 AUTOANTIBODY CONTROL MODUL - 2х5 ml опак. 1 
38 SERUM DRUG CONTROL MODUL - 2х5 ml опак. 1 
39 ESTRADIOL CONTROL MODUL - 1х2 ml опак. 1 
40 SUBSTRATE MODULE 2x500 test (200 ml) опак. 12 
41 PROBE WASH MODULE 2x100 ml опак. 8 
42 PROBE CLEANING – 100 ml опак. 3 
43 SAMPLE CUPS 0,5 ml – 1000 бр. опак. 5 
44 SAMPLE CUB CUPS (1000 tem) опак. 5 
45 Носачи за проби бр. 50 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 16 
Автоматичен коагулометър Thrombolyzer Compact X 

1 Касети с кювети  оп. 25 
2 Кювети  за пробата к-т 5 
3 Каолин суспензия бр. 2 
4 Почистващ разтвор бр. 16 
5 Почистващ стик бр 10 
6 Воден филтър бр 12 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 17 
Имунологичен анализатор mini Vidas 

1 Видас ТСХ /оп. - 60 теста/ оп. 1 
2 Видас ФТ4 /оп. - 60 теста/ оп. 5 
3 Видас ФТЗ /оп. - 60 теста/  оп. 1 
4 Видас СА  125 /оп. - 30 теста/ оп. 3 
5 Видас СА  19-9 /оп. - 30 теста/ оп. 6 
6 Видас СА  15-3 /оп. - 30 теста/ оп. 4 
7 Видас СА  ТПСА /оп. - 60 теста/ оп. 1 
8 Видас Тропонин Ултра /оп. - 60 теста/ оп. 1 
9 Видас СК – МВ  /оп. - 30 теста/ оп 1 

10 Видас Д-Димер /оп. - 60 теста/ оп 1 
11 Anti- TPO /оп. - 30 теста/ оп. 1 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 18 
Фибриноген  /тромбин + буфер/ 

1 Фибриноген /тромбин + буфер/. ед. цена е равна на цената на 1 мл тромбин! 
мл на 

тромби
на 

1000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 19 
АПТТ 

1 АПТТ  мл 800 
2 Калциев хлорид(СaCl2|) мл 800 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 20 
Протромбиново време 

1 Протромбиново време /тромбопластин с Са - готов/ мл 1 500 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 21 

Д ДИМЕР + контрол 
1 Д ДИМЕР + контрол /латекс/ тест 300 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 22 
Контролна плазма хемостаза 

1 Контролна  плазма хемостаза – нормална  мл 250 
2 Контролна плазма хемостаза – патологична мл 20 
3 Стандартна плазма – нормална мл 10 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 23 
ASO – турбидиметричен анализ 

1 Антистрептолизин  О - количествен анализ( турбидиметрия) мл 100 
2 Стандарт  за  ASO мл 2 
3 Контрол за ASO мл 3 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 24 
Химически реактиви 

1 Сулфосалицилова киселина 20%  мл 2 000 
2 Реактив на Ерлих мл 2 000 
3 Гимза (Боя за оцветяване на левкограма) мл 1 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 25 
Глюкоанализатор КАВЕ 

1 Микроепруветки за кръвна захар с капилярка бр. 20 000 
2 Стандарт бр. 500 
3 Ензимна мембрана бр. 5 
4 Реактив л. 15 
5 Шлаух за перисталтична помпа бр. 1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 26 
Микроалбуминурия 

1 Микроалбуминурия количествено мл  600 
2 Стандарт за микроалбуминурия мл 10 
3 Контрол за микроалбуминурия мл 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 27 
Окултни кръвоизливи - имунохроматография 

1 Окултни кръвоизливи – имунохроматография тест 300 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 28 

С – реактивен протеин-hs 
1 С - реактивен протеин-hs мл 1 000 
2 Стандарт за С - реактивен протеин-hs мл 20 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 29 
Хематологичен анализатор MINDREY BC 2600 

1 Дилуент  л. 200 
2 Лайз л. 5 
3 Ринз л. 120 
4 Хематологичен контрол – нормален  мл. 30 
5 Хипохлоритен миещ р-р мл. 400 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 30 
Биохимичен анализатор MINDREY BS 300 

1 Реактивни кювети бр. 50 000 
2 Съдчета за реактиви             бр. 30 
3 Почистващ разтвор за шлаухи л 1 
4  Филтър за дестилирана вода (2бр. в комплект) к-т 3 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 31 
Гликиран хемоглобин 

1 Гликиран хемоглобин - имунологично /готов реактив 2/ + лизиращ разтвор  мл 800 
2 Стандарт за гликиран хемоглобин мл 10 
3 Контрол за гликиран хемоглобин мл 30 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 32 
Сухи тестове за урина 

1 Белтък в урината тест 5 000 
2 Захар тест 6 000 
3 Билирубин + Уробилиноген тест 2 000 
4 Кетони тест 5 000 
5 Специфично тегло тест 300 
6 Комбинирани тестове / зах. белт. рН/ тест 5 000 
7 Комбинирани тестове с левкоцити тест  500 
8 Нитрити тест 200 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 33 
Уринен анализатор Н-500 Cr 

1 Тест – лента за урина 11 параметъра тест 200 
2 Тест – лента за урина 10 параметъра тест 16 000  
3 Тест – лента за урина 13 параметъра тест 200 
4 Уринен контролен материал - положителен бр. 5 
5 Уринен контролен материал - отрицателен бр. 5 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 34 
Кръвно-газов и електролитен анализатор COMBI LINE 

1 Калибриращ разтвор 1 CAL 3 нисък оп. 30 
2 Калибриращ разтвор 2 CAL 4 висок оп. 25 
3 Промиващ разтвор WASH оп. 50 
4 Депротеинизиращ разтвор оп. 2 
5 Калибриращ газ1 ВGA 3  нисък оп. 30 

  6 Калибриращ газ 2 ВGA 4 висок оп. 30 
  7 Контролен материал  за КГА 1, 2 и 3 ниво к-т 3 
  8 Мембрана за референтен електрод бр. 2 

9 Пълнещ р-р за референтен електрод оп. 1 
 10 Мембрана за pO2 електрод бр. 4 
11 Пълнещ р-р за pO2 електрод оп. 1 
12 Мембрана  за рCO2 електрод бр. 4 
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13 Пълнещ р-р за pСO2 електрод оп. 1 
14 Мембрана за  К електрод бр. 4 
15 Пълнещ р-р за  К електрод оп. 1 
16 Мембрана за  Na електрод бр. 4 
17 Пълнещ р-р за  Na електрод оп. 1 
18 Мембрана за  CI електрод бр. 4 
19 Пълнещ р-р за  CI електрод оп. 1 
20 Помпен шлаух бр. 3 
21 Капилярки за кръвно-газов анализ бр. 2 000 
22 Активиращ р-р за рН   и  Na  електрод оп. 1 
23 Почистващ р-р за електроди оп. 1 
24 Кит за полиране на рН   и  рСО2   електрод к-т 1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 35 
Коагулометър  TROMBOTIMER 

1  Купички за пробата бр. 3000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 36 

RAMP ТРОПОНИН 
1 Тропонин количествено  тест  100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 37 
ТРОПОНИН КАЧЕСТВЕНО ИЗСЛЕДВАНЕ 

1 Тропонин – качествено изследване  тест  100 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 38 

Автоматичен биохимичен анализатор MINDREY BS 120 
1 Реактивни кювети бр. 2000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 39 
ДКК  - експресно оцветяване 

1  Кит за експресно оцветяване на ДКК бр             2 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 40 

Анализатор  Olympus AU 480 и система за дейонизирана вода OSMSOSER OP302+ Реактиви и 
консумативи, съвместими за работа и бар-кодирани за автоматичното им разпознаване от 

софтуера на анализатор  Olympus AU 480 
1  АЛАТ  (ALT/GPT) тест   8000 
2 Aлбумин тест 35 000 
3 Aлкална фосфатаза (ALP IFCC) тест 3 500 
4 Aмилаза (IFCC) тест 4 600 
5 AСAT  (AST/GOT)   тест 5 000 
6 Директен билирубин тест  5  000 
7 Тотален  билирубин тест 5 000 
8 C-реактивен протеин  тест      4 000 
9 Калций  (Aрсеназо) тест 2 000 

10 Холестерол тест 3 000 
11 Холинестераза (CHE GSCC) тест 200 
12  Креатинкиназа  обща -  CK (NAC) тест 2 000 
13 CK-MB тест 3 500 
14 Креатинин тест 20 000 
15 Гама-глутамилтрансфераза (ГГТ- SZASZ) тест 3 500 
16 Глюкоза  тест 20 000 
17 HDL-холестерол тест 2 000 
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18 HbA1C с включен калибратор тест 500 
19 HbA1C хемолизиращ реактив тест 500 
20 Фосфор тест 1000 
21 Желязо тест 2 500 
22 Лактат тест 200 
23 Лактатдехидрогеназа- ЛДХ ( IFCC/GSC) тест 2 800 
14 LDL-холестерол тест 2 000 
25 Липаза тест 600 
26 Магнезий тест 500 
27  Ревматоиден фактор - RF тест 1 500 
28 Общ белтък  тест 9 000 
29 Tриглецириди тест 6 000 
30 ТЖСК (UIBC) тест 2 000 
31 Урея (BUN) тест 20 000 
32 Пикочна киселина - UA тест 3 000 
33 Протеин в урина и ликвор тест 500 
34 Миещ разтвор оп. 1 
35 Почистващ разтвор за контаминация оп. 1 
36 Системен серумен калибратор оп. 1 
37 Мулти калибратор за протеини ниво 1 оп. 1 
38 Мулти калибратор за протеини ниво 2 оп. 1 
39 СК-МВ калибратор оп. 1 
40 Калибратор за HDL-Cholesterol оп. 1 
41 Калибратор за LDL-Cholesterol оп. 1 
42 Калибратор за RF оп. 1 
43 Контролен материал за серум ниво 1 оп. 1 
44 Контролен материал за серум ниво 2 оп. 1 
45 Контролен материал за CK-MB ниво 1 оп. 1 
46 Контролен материал за CK-MB ниво 2 оп. 1 
47 Контролен материал за HDL/LDL-CHOLESTEROL оп. 1 
48 Контролен материал за  HbA1C,  ниво 1 оп. 1 
49 Контролен материал за белтък в урина/ликвор оп. 1 
50 Лампа 12V 20W бр. 1 
51 Комплект за осигуряване на качеството бр. 1 
52 R Syringe (1 бр.) бр. 1 
53 S Syringe (1 бр.) бр. 1 
54 Sample Probe (1 бр.) бр. 1 
55 Reagent Probe (1 бр.) бр. 1 
56 Peristaltic Tubing (Rollerpump) бр. 1 
57 Water Filter бр. 1 
58 Mixing rod бр. 1 
59 Mixing bar бр. 1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 41 
Реактиви и консумативи, съвместими със система за дейонизирана вода OSMSOSER OP302+ 

1  Cartridge 20 Stand.sediment-5 microns - DiaSys бр. 3 
2 Cartridge 20 block active charcole -DiaSys бр. 3 
3 Cartridge 20 Stand.sediment-1 micron  -DiaSys бр. 3 
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4  Cartridge 10Antibacterial Stand.sediment-1 micron - DiaSys бр. 3 
5 Demineralizing Resin with mixed beds 25L - DiaSys оп. 1 
6 Conductivity sol.84 us/25oC 460mL DS950025  -DiaSys оп. 1 
7 Външен филтър за вода - 10'' - DiaSys бр. 3 
8 Външен филтър за вода -   5- 10''  -DiaSys бр. 3 
9 Външен филтър за вода - 20-20''  -DiaSys бр. 3 

10 Blu flow restrictive 75 GPD бр. 3 
11 Membrane filmtec TW30-1812-75 бр. 3 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 42 
Реактиви и консумативи за имунологичен апарат АCCESS 2 

1 Реактив СК-МВ   опаковка от 100 теста   2 
2 Калибратор СК-МВ тест  1 
3 Реактив СЕА - опаковка от 100  теста  1 
4 Калибратор СЕА тест  1 
5 Реактив СА–19.9  - опаковка от 100 теста  2 
6 Калибратор СА–19.9  тест  1 
7 Реактив СА-15-3  - опаковка от 100 теста  2 
8 Калибратор СА-15-3  тест  1 
9 Реактив СА 125 - опаковка от 100  теста  2 

10 Калибратор СА 125  тест  1 
11 Реактив tPSA  тотален - опаковка от 100 теста  2 
12 Калибратор tPSA тотален   1 
13 Реактив TSH - опаковка от 100  теста  2 
14 Калибратор TSH тест  1 
15 Реактив FT3  - опаковка от 100 теста  1 
16 Калибратор FT3 тест  1 
17 Реактив FT4 опаковка от 100 теста  2 
18 Калибратор FT4 тест  1 
19 Реактив a-TG /ТАТ/ опаковка от 100 теста   1 
20 Калибратор a-TG /ТАТ/тест  1 
21 Реактив a-TPO /МАТ/опаковка от 100 теста  1 
22 Калибратор a-TPO /МАТ/ тест  1 
23 Реактив Тропонин I - опаковка от 100 теста  10 
24 Калибратор Тропонин I тест  5 
25  Cardiac Control (3 x 2ml)  1 
26 SPECIALTY  IA TAT/MAT 4X5 ML  1 
27 Liq Tumor Marker MiniPack 3X2ML  1 
28 TUMOR MARKER PLUS LYPH 3X2 ML  1 
29 Субстрат 4х130мл  1 
30 Разтвор за контрол на системата 6х4мл  1 
31 Контрад 70, 1л  1 
32 Цитранокс 1 галон  1 
33 Купички за проби - 0,5 мл. 1000 бр.  5 
34 Купички за проби - 2 мл. 1000 бр.  3 
35 Реакционни кювети - 16x98 бр.  3 
36 Отпадни торбички за ACCESS2 - 20 бр.  2 
37 Миещ буфер за ACCESS2 4x1950 мл.  5 
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38 Комплект за рутинно осигуряване на профилактика  1 
39 ACCESS CEA DILUENT  1 
40 ACCESS tPSA SMPLE DIL 14ML  1 

 
ГРУПА № 2 : 

Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 43 

Кръвни продукти І 
1 Овнешка кръв дефибринирана, ст.100 ml бр. 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 44 
Кръвни продукти ІІ 

1 Конска кръв дефибринирана, ст. 100 ml бр. 5 
2 НАД Суплемент за Мюлер Хинтон агар с конска кръв, по EUCAST, ml мл 10 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 45 
Кръвни продукти ІІ 

1 Нормална заешка плазма мл 40 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 46 

Диагностични серуми І – шигелни 
1 Групови наситени аглутиниращи шигелни серуми Ш.флекснери мл 10 
2 Групови наситени аглутиниращи шигелни серуми Ш.зоней мл 10 
3 Наситени аглутиниращи шигелни моносеруми  мл 5 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 47 
Диагностични серуми ІІ – салмонелни 

1 Сумарен наситен аглутиниращ салмонелен серум ОА-ОЕ мл 20 
2 Групови наситени аглутениращи салмонелни серуми  мл 10 
3 Наситени аглутениращи салмонелни О и Н моносеруми  мл 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 48 
Диагностични серуми ІІІ – Е.коли 

1 
Групови нас. аглутиниращи Е. коли серуми  - І сум. - О25, О26, О55, О111, 
О119, ІІ сум. - О44, О78, О86, О127, О128, ІІІ сум.- О6, О20, О124, О125, 
О126 

мл 30 

2 Наситени аглутиниращи Е. коли моносеруми  мл 15 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 49 

Диагностични серуми ІV - ненаситени 
1 Ненаситени аглутиниращи шигелни серуми мл 3 
2 Ненаситени аглутиниращи Е. коли серуми мл 15 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 50 
Диагностични серуми V - Йерсиния 

1 Серум диагностичен за Йерсиния ентероколитика мл 3 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 51 

Диагностични серуми VІ - Листерия 
1 Серум диагностичен 0 листериен ст. 2 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 52 
Диагностични серуми VІІ - бактериофаг 

1 Антраксен бактериофаг фл. 1 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 53 

Диагностични реактиви 
1 Реактив за индол по Ковач, ст. 100 ml ст. 5 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 54 
Диагностични тестове І - легионела 

1 Тест за Легионелен антиген в урина тест 20 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 55 

Диагностични тестове ІІ - сифилис 
1 ТРНА /Сифилис - хемаглутинация/ тест 300 
2 RPR  /Сифилис – тест за плазмени реагини/, качествен и полуколичествен тест 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 56 
Диагностични тестове ІІІ - сифилис 

1 VDRL /Сифилис – флокулационен тест/, качествен и полуколичествен тест 100 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 57 

Диагностични тестове ІV - сифилис 
1 Сифилис – тест – касета тест  100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 58 
Диагностични тестове V - гонорея 

1 Гонорея – тест – касета тест  20 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 59 

Диагностични тестове VІ – К. дифициле 
1 Клостридиум дифициле – имунохроматографски тест за токсин А и Б  тест 25 
2 Латекс-аглутинационен тест за Клостридиум дифициле тест 25 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 60 
Диагностични тестове VІІ ЕНЕС 

1 Тест за веротоксин 1 и 2 при Ентерохеморагични Е.коли, фецес  тест 25 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 61 

Имунохроматографски тестове І 
1 Хеликобактер пилори -Аг- имунохроматографски тест /фецес/ бр. 80 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 62 
Имунохроматографски тестове ІІ 

1 Хламидия Аг в урина и генит.материали - имунохроматографски тест бр. 100 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 63 

Имунохроматографски тестове ІІІ 
1 Рота-вируси - имунохроматографски тест бр. 900 
2 Аденовируси - имунохроматографски тест бр. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 64 
Имунохроматографски тестове ІV 

1 Грипен вирус А и В - имунохроматографски тест бр. 60 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 65 

Имунохроматографски тестове V 
1 Ентеровируси - имунохроматографски тест бр. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 66 
Имунохроматографски тестове VІ 

1 Херпес симплекс вирус ИгМ – бърз тест  бр. 40 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 67 

Имунохроматографски тестове VІІ 
1 Микоплазма пневмоние - бърз тест  бр. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 68 
Имунохроматографски тестове VІІІ 

1 Трихомонас вагиналис Аг - бърз имунохроматографски тест  бр. 50 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 69 
Латекс-аглутинационни тестове І 

1 Латекс-аглутинационен тест за причинители на менингити оп. 1 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 70 

Латекс-аглутинационни тестове ІІ 
1 Латекс-аглутинационен тест за пневмококи оп. 1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 71 
Латекс-аглутинационни тестове ІІІ 

1 Латекс-аглутинационен тест за стрептококи групи А-G оп. 1 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 72 

Латекс-аглутинационни тестове ІV 
1 Латекс-аглутинационен Антистрептолизин /AST/ тест 200 
2 Латекс-аглутинационен Ревматоиден фактор тест 200 
3 Латекс-аглутинационен Инфекциозна мононуклеоза тест 50 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 73 
Диагностични препарати І 

1 Тест за оксидаза тест 500 
2  ONPG –тест тест 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 74 
Диагностични препарати ІІ 

1 PYR A – тест с реактив /за ентерококи/ тест 240 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 75 

Диагностични препарати ІІІ 
1 Диагностични дискове – Бацитрацин 0,07Е диск 1000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 76 
Диагностични препарати ІV 

1 Диагностични дискове – Оптохин /за пневмококи/ диск 1 000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 77 

Диагностични препарати V 
1 Диагностични дискове – Цефиназа /за продукция на бета-лактамази/ диск 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 78 
Диагностични препарати VІ 

1 Ниацинов тест /ленти/ за диференциране на М.туберкулозис оп. 1 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 79 

Диагностични препарати VІІ 
1 Газ – генериращи пакети за анаероби с индикатор за джар 2,5л бр. 300 
2 Газ – генериращи пакети за кампилобактер за джар 2,5л бр. 200 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 80 
Диагностични препарати VІІІ 

1 Газ – генериращи пакети за анаероби с индикатор за торбичка за 1-4 петри бр. 60 
2 Газ – генериращи пакети за кампилобактер за торбичка 1-4 петри бр. 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 81 
Диагностични препарати ІХ 

1 Съд /джар/ за култивиране на анаероби и микроаерофили, 2,5 л. бр. 1 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 82 

Тестове за определяне на МПК чрез серийни разреждания в бульон 

1 
Единична микроплака за определяне на МПК на антибиотик чрез разреждане 
в бульон с минимум 7 концентрации и контрола 

бр. 200 

2 Суспенсия за МПК за Грам /+/ микроорганизми за 10 теста бр. 10 
3 Суспенсия за МПК за Грам /-/ микроорганизми за 10 теста бр. 10 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 83 
Е-тест ленти за определяне на антибиотична резистентност 

1 Колистин 0,016-256 мкг/мл бр. 30 
2 Доксициклин 0,016-256 мкг/мл бр. 30 
3 Гентамицин 0,064-1024 мкг/мл бр. 30 
4 Меропенем 0,002-32 мкг/мл бр. 30 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 84 
Тестове за детекция на механизми на антибиотична резистентност 

1 Кит за детекция на карбапенемази.MBL/KPC тест 50 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 85 

Антибиотични дискове 
1 Антибиотични дискове – Амикацин диск 500 
2 Антибиотични дискове – Ампицилин диск 2 000 
3 Антибиотични дискове - Ампицилин/Сулбактам диск 1 000 
4 Антибиотични дискове - Амоксицилин/клав.к-на диск 2 000 
5 Антибиотични дискове – Азитромицин диск 500 
6 Антибиотични дискове – Азтреонам диск 250 
7 Антибиотични дискове – Цефепим диск 250 
8 Антибиотични дискове – Цефалотин диск 1 500 
9 Антибиотични дискове – Цефалексин диск 500 

10 Антибиотични дискове –Цефтриаксон диск 1 500 
11 Антибиотични дискове - Цефоперазон/сулбактам диск 500 
12 Антибиотични дискове – Цефотаксим диск 1 000 
13 Антибиотични дискове – Цефтазидим диск 500 
14 Антибиотични дискове – Цефокситин диск 1 000 
15 Антибиотични дискове – Цефуроксим диск 1 500 
16 Антибиотични дискове – Цефтибутен диск 250 
17 Антибиотични дискове – Цефподоксим диск 250 
18 Антибиотични дискове – Цефтаролин диск 250 
19 Антибиотични дискове – Хлорамфеникол диск 1 000 
20 Антибиотични дискове – Ципрофлоксацин диск 1 500 
21 Антибиотични дискове – Клиндамицин диск 1 500 
22 Антибиотични дискове – Доксициклин диск 500 
23 Антибиотични дискове – Еритромицин диск 2 000 
24 Антибиотични дискове – Кларитромицин диск 250 
25 Антибиотични дискове - Гентамацин  диск 2 000 
26 Антибиотични дискове -  Имипенем диск 250 
27 Антибиотични дискове – Левофлоксацин диск 1 000 
28 Антибиотични дискове – Моксифлоксацин диск 500 
29 Антибиотични дискове – Миноциклин диск 250 
30 Антибиотични дискове – Меропенем диск 500 
31 Антибиотични дискове – Мупироцин диск 250 
32 Антибиотични дискове - Налидиксова к-на диск 500 
33 Антибиотични дискове – Нитрофурантоин диск 250 
34 Антибиотични дискове – Новобиоцин диск 250 
35 Антибиотични дискове – Оксацилин диск 500 
36 Антибиотични дискове – Пеницилин диск 500 
37 Антибиотични дискове – Пиперацилин диск 500 
38 Антибиотични дискове - Пиперацилин/тазобактам диск 500 
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39 Антибиотични дискове – Рифампин диск 500 
40 Антибиотични дискове - Триметоприм/сулфаметоксазол диск 2 000 
41 Антибиотични дискове – Тейкопланин диск 500 
42 Антибиотични дискове – Ванкомицин диск 500 
43 Антибиотични дискове – Тобрамицин диск 500 
44 Антибиотични дискове – Линезолид диск 250 
45 Антибиотични дискове – Фосфомицин диск 250 
46 Антибиотични дискове – Канамицин диск 250 
47 Антибиотични дискове – Колистин диск 250 
48 Антибиотични дискове – Нитроксолин диск 250 
49 Антибиотични дискове – Тетрациклин диск 500 
50 Антибиотични дискове – Тигециклин диск 250 
51 Антибиотични дискове – Пефлоксацин диск 250 
52 Антибиотични дискове – Норфлоксацин  диск 1 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 86 
Антибиотични дискове EUCAST 

1 Антибиотични дискове – Ампицилин 2 мкг диск 500 
2 Антибиотични дискове – Амоксицилин/клавуланова к-на 2-1 мкг диск 500 
3 Антибиотични дискове – Пеницилин 1IU диск 1 000 
4 Антибиотични дискове – Оксацилин 1 мкг диск 1 000 
5 Антибиотични дискове – Пиперацилин 30 мкг диск 1 000 
6 Антибиотични дискове – Пиперацилин /тазобактам 30/6 мкг диск 1 000 
7 Антибиотични дискове - Гентамицин 30мкг диск 500 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 87 
Антимикотичнитични дискове 

1 Антибиотични дискове – Флуконазал диск 250 
2 Антибиотични дискове – Итраконазол диск 250 
3 Антибиотични дискове – Кетоконазол диск 250 
4 Антибиотични дискове – Нистатин диск 250 
5 Антибиотични дискове – Клотримазол диск 250 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 88 
Сухи хранителни среди І 

1 Дезоксихолат – цитрат агар гр. 1 500 
2 Брилянтгрюн – фенолрот агар  гр. 1 000 
3 Клиглер  гр. 500 
4 Кръвен агар база  гр. 5 000 
5 Левин  гр. 1 000 
6 Макконки  гр. 4 000 
7 Мюлер – Хинтон  гр. 5 000 
8 Селенитов бульон гр. 500 
9 Соево – казеинов бульон гр. 1 000 

10 Тиогликолатна среда гр.        500 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 89 

Сухи хранителни среди ІІ 
1 Агар за гонококи и менингококи /GCІІ agar/ гр. 500 
2 Хемоглобин сух за шоколадов агар, 500 гр. гр. 500 
3 Изовиталекс /суплемент за шоколадов агар/ мл 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 90 
Сухи хранителни среди ІІІ 
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1 Сабуро-декстроза агар с хлорамфеникол гр. 500 
2 Бруцела агар база гр. 500 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 91 
Сухи хранителни среди ІV 

1 Селективен агар за кампилобактер /без кръв/, оп. 500 гр. оп. 1 
2 Кампилобактер селективен суплемент /агар без кръв/, фл. фл. 30 
3 Селективен агар за Йерсиния, оп. 500 гр. оп. 1 
4 Йерсиния селективен суплемент, фл. фл. 30 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 92 
Сухи хранителни среди V 

1 
Хромагар Кандида за видово определяне на C.albicans, tropicalis, krusei, суха 
субстанция, оп. 100 гр. 

гр. 300 

2 Хромагар за причинители на уроинфекции, суха субстанция, оп. 100 гр. гр. 100 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 93 

Течни хранителни среди І 
1 Течни хранителни среди ампулирани ампула 3 000 
2 Симонс, банка 400 ml банка 4 
3 Фенилаланин дезаминаза, банка 450 ml банка 4 
4 Льовенщайн-Йенсен, епруветки епр. 100 
5 Уилсън Блеер, епруветки епр. 40 
6 Хю-Лайфсон, епруветки епр. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 94 
Течни хранителни среди ІІ 

1 Течни хранителни среди в епруветка – декстроза епр. 40 
2 Течни хранителни среди в епруветка – урея – бульон по Кристензен епр. 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 95 
Готови хранителни среди – петри І 

1 Кръвен агар с 5% овнешка кръв – петри петри 100 
2 Мюлер-Хинтон агар – петри петри 100 
3 Мюлер-Хинтон агар с 5% конска кръв и 20мг/л b-NAD – петри петри 200 
4 Шедлер, анаеробен кръвен агар – петри петри 200 
5 Жлъчка-ескулин агар – петри петри 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 96 
Готови хранителни среди – петри ІІ 

1 Тайер - Мартин агар – петри петри 40 
2 Бордетела агар – петри петри 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 97 
Готови хранителни среди – петри ІІІ 

1 Хромагар Кандида /за видово определяне на C.albicans, tropicalis, krusei и др./  петри 100 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 98 

Готови хранителни среди – петри ІV 
1 Хромагар за определяне на  ESBL – продукция петри 40 
2 Хромагар за определяне на карбапенемази при ентеробактерии петри 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 99 
Готови хранителни среди – урикулт 

1 Контейнери с две хранителни среди за урина – урикулт бр. 200 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 100 

Среди за хемокултури І 

1 Соево – казеинов бульон за хемокултури, ст. 50 ml ст. 1 200 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 101 
Среди за хемокултури ІІ 

1 Соево – казеинов бульон за хемокултури, ст. 25 ml ст. 200 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 102 
Багрила 

1 Набор за оцветяване по Грам оп. 1 
2 Карбол фуксин, банки 500 ml банка 10 
3 Метиленблау по Льофер, ст. 100 ml ст. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 103 
Мануални системи за идентификация и антибиограма 

1 Кит за детекция, идентификация и антибиограма на уропатогенни микоплазми бр. 60 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 104 

Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. І 

1 Мануална идентификационна с-ма за Найсерия и Хемофилус /NH/ тест 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 105 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. ІІ 

1 Мануална идентификационна с-ма за Стафилококи, мин.20 биох.теста тест 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 106 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. ІІІ 

1 Мануална идентификационна с-ма за Стрептококки, мин.20 биох.теста тест 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 107 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане - ІV 

1 Мануална идентификационна с-ма за Ентеробактерии, минимум 20 биох.теста тест 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 108 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. V 

1 
Бърза /4-6ч./ мануална идентификационна с-ма за Ентеробактерии, минимум 20 
биох.теста 

тест 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 109 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. VІ 

1 Мануална идентификационна с-ма за Грам-негативни /NF/ тест 40 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 110 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. VІІ 

1 Мануална идентификационна с-ма за Коринебактерии тест 20 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 111 

Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. VІІІ 2 
1 Мануална идентификационна с-ма за Кампилобактер тест 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 112 
Мануални микросистеми за идентификация, реагенти към тях и софтуер за отчитане. ІХ 

1 Мануална идентификационна с-ма за гъбички, минимум 7 биох.теста тест 40 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 113 

Мануални микросистеми за определяне на чувствителност 

1 
Мануална с-ма за определяне на чувствителност на гъбички /с 10 
антимикотика/ 

тест 20 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 114 
Консуматив, съвместим с автоматизирана система за идентификация и антибиограма  VITEK 2 

1 Работен разтвор за Витек -2, оп. 3х500 оп. 1 
2 Полистиранови епруветки, оп. оп. 1 
3 Карти за идентификация на Грам-негативни бр. 60 
4 Карти за идентификация на Грам-позитивни бр. 60 
5 Карти за идентификация на Найсерия, Хемофилус бр. 20 
6 Карта за идентификация на гъбички бр. 20 
7 Карта за идентификация на анаероби/коринебактерии бр. 20 
8 Карта за антибиограма на Грам-негативни бр. 20 
9 Карта за антибиограма на Грам.позитивни бр. 20 

10 Карта за антибиограма на Неферментативни /псевдомонас/ бр. 20 
11 Карта за антибиограма на гъбички бр. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 115 
Консуматив, съвместим с АРI системи 

1 Среда с натриев хлорид 0,85%- 2 мл амп. 100 
2 Среда - суспенсия 2 мл. амп. 100 
3 Реактив VPА+ VPВ амп. 4 
4 Реактив NIT1+ NIT2 амп. 4 
5 Реактив ZYM A амп. 2 
6 Реактив ZYM B амп. 2 
7 Реактив NIN амп. 2 
8 Реактив PYZ амп. 2 
9 Реактив FB амп. 2 

10 Реактив JAMES амп. 2 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 116 

Консуматив, съвместим с автоматизирана система за хемокултури BaCT/ALERT 
1 Аеробни хемокултури СА бр. 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 117 
Консуматив, съвместим с имунологичен анализатор mini VIDAS 

1 Лаймска болест IgM бр. 60 
2 Лаймска болест IgG бр. 60 
3 Цитомегаловирус IgM бр. 30 
4 Епщайн-Бар вирус IgM бр. 30 
7 Токсоплазма IgM бр. 60 
8 Принтерна хартия за mini VIDAS, ролки бр. 10 
9 Лаймска болест IgM бр. 60 

10 Лаймска болест IgG бр. 60 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 118 

Химически индикатори за ефективност на стерилизация 
1 Химически индикатор за стерилизация за 165* тест 5000 
2 Химически индикатор за стерилизация за 121* тест 2000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 119 
рН – индикатори 

1 pH - индикаторни тест-ленти 6,5 - 9,0 бр. 400 

ГРУПА № 3 : 
Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 120 
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1 Анти - А моноклонален тест-реагент фл. 10 мл фл. 150 
2 Анти - В моноклонален тест-реагент фл. 10 мл фл. 150 
3 Анти - А, В моноклонален тест-реагент фл. 10 мл фл. 150 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 121 
1 Анти - D моноклонален тест-реагент фл. 10 мл фл. 150 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 122 
1 Анти - А1 кръвногрупов тест реагент фл. 5 мл фл. 3 
2 Анти - H кръвногрупов тест реагент фл. 5 мл фл. 3 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 123 
1 Анти - С моноклонален тест-реагент фл. 5 мл фл. 1 
2 Анти - c моноклонален тест-реагент фл. 5 мл фл. 1 
3 Анти - Е моноклонален тест-реагент фл. 5 мл фл. 1 
4 Анти - е моноклонален тест реагент фл. 5 мл фл. 1 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 124 
1 Тест-еритроцити А1+А2+В+О 3-5% суспенсия 4 х 10 мл оп. 45 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 125 
1 Антиглобулинов серум green фл. 10 мл фл. 15 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 126 
1 Високомолекулен разтвор с ниска йонна сила /LISS/ фл. 250 мл фл. 18 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 127 
1 Papain - готов работен разтвор фл. 10 мл фл. 8 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 128 
ID микротипизираща система за центруфуга ID-Centrifuges 6S 

1 ID - микротипизиращи карти LISS/Coombs 1 х 12 оп. 150 
2 ID - микротипизиращи карти NaCl/Enzyme test 1 х 12 оп. 150 
3 ID - микротипизиращи карти LISS/Coombs + Enzyme test 1 х 12 оп. 150 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 129 
 

1 Физиологичен разтвор с EDTA, с pH 6,9-7,4 л 2 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 130 

Мануален стрип ридер EL-301 
1  ELISA HbsAg оп. 96 бр.теста оп. 8 
2  ELISA HCV  оп. 96 бр. теста оп. 8 
3  ELISA HAV IgM оп. 96 бр. теста оп. 5 
4  ELISA HIV 1+2  оп. 96 бр. теста оп. 3 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 131 
COMB SCAN ІІІ 

1  HBsAg  оп. 36 бр. теста оп. 10 
2  HCV  оп. 36 бр. теста оп. 10 
3  HAV IgM  оп. 36 бр. теста оп. 3 
4  HIV 1&2  оп. 36 бр. теста оп. 8 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 132 
COMB SCAN ІІІ 

1 TPHA  оп. 200 бр. теста оп. 5 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 133 

1 Експресен тест за HBsAg  оп. 25 бр. оп. 30 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 134 
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1 Експресен тест за HCV  оп. 25 бр. оп. 3 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 135 

1 Експресен тест за HIV1&2  оп. 25 бр. оп. 3 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 136 

1 Експресен тест за HAV IgM оп. 25 бр. оп. 2 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 137 

Хемоглобинометър DiaSpect 
1 Кювети за Хемоглобинометър DiaSpect бр. 4 500 

ГРУПА № 4 : 
Консумативи за Отделение Обща и клинична патология 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 138 
Автомат за тъканно инфилтриране Лайка ТР 1020 

1 Биопсични микрокасети  бр. 100 
2 Биопсични касети   бр. 100 
3 Био-касети  бр. 100 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 139 
Остриета 

1 Нископрофилни остриета за микротом оп. 2 
ГРУПА № 5 : 

Общ лабораторен консуматив 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 140 

Стъклени изделия за лабораторна употреба 
1 Предметни стъкла с нематиран край бр. 3 000 
2 Предметни стъкла с матиран край  бр. 13 000 
3 Покривни стъкла  –  18/18 мм бр. 500 
4 Покривни стъкла  – 20/20 мм бр. 3 000 
5 Покривни стъкла – 24/24 мм бр. 500 
6 Покривни стъкла  – 24/50 мм бр. 500 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 141 
Лабораторна посуда –стъкло 

1 Епруветки 16/160 бр. 300 
2 Епруветки 12/120 бр. 750 
3 Блюда петри стъклени d 80 mm бр. 50 
4 Блюда петри стъклени d 100 mm бр. 300 
5 Бехерови чаши – 100 ml бр. 5 
6 Бехерови чаши – 250 ml бр. 5 
7 Бехерови чаши – 400 ml бр. 5 
8 Колби ерленмаерови – 200 ml бр. 5 
9 Колби ерленмаерови – 500 ml бр. 5 

10 Колби ерленмаерови – 700 ml бр. 5 
11 Колби ерленмаерови – 1000 ml бр. 5 
12 Цилиндри 25 ml – клас А бр. 5 
13 Цилиндри 50 ml – клас А бр. 5 
14 Цилиндри 100 ml – клас А бр. 5 
15 Фунии – ф 125 бр. 5 
16 Бъркалки  – стъклени 10-12см. /3мм/ 100 бр. оп. 10 
17 Камера на Бюркер – двукамерна бр. 5 
18 Кювети за Спекол бр. 5 
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19 Вертикална вана за оцветяване на препарати ДКК бр. 3 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 142 
Лабораторна посуда – пластмаса 

1 Блюда петри пластмасови d 55 mm бр. 50 
2 Блюда петри пластмасови d 90 mm бр. 800 
3 Епруветки, 3 ml, стерилни, със запушалка бр. 300 
4 Епруветки, конично дъно, винтова капачка,15 ml автоклавируеми бр. 1 000 
5 Видалови облодънни епруветки 11/55 PS/1000 бр.  оп. 5 
6 Крио-епруветки, 2 ml, стерилни бр. 200 
7 Кумбсови облодънни епруветки 12/75 PS/1000 бр. оп. 80 
8 Центрофужни облодънни епруветки 16/100 PP/1000 бр. оп. 1 
9 Епруветки Епендорф с капаче 1,5 ml бр. 40 000 

10 Статив за епруветки 12 х 3 бр. 5 
11 Статив за епруветки 8 х 3 бр. 5 
12 Стативи за епруветки 11/55, PS, 36 гнезда бр. 10 
13 Кутия за съхранение на крио-епруветки 2 ml кутия 5 
14 Кутия за съхранение на предметни стъкла 100 бр. кутия 5 
15 Накрайници за автомат.пипети - жълти, 0-200 ml бр. 60 000 
16 Накрайници за автомат.пипети - сини, 200-1000 ml бр. 30 000 
17 Еднократни пастьорови пипети 3мл – пластмасови бр. 10 000 
18 Микроконтейнери за периферна кръв с EDTA – с капилярка бр. 10 000 
19 Микроконтейнери за периферна кръв с EDTA- без капилярка бр. 2 000 
20 Серумни чашки за Rа 1000 бр. 10 000 
21 Микроплаки за TPHA 8/12 гнезда бр. 80 
22 Плочки за кръвни групи - 12 гнездни/100 бр. оп. 1 
23 Статив за епруветки тип  Епендорф над 80 гнезда бр. 2 
24 Хематокритни капилярки 1,5-1,6 мм/100 бр. оп. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 143 
Лабораторна посуда -  метал 

1 Автоматични стерилни ланцети - оп. 200 бр. оп. 12 
2 Ланцети бр. 20 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 144 
Пипети 

1 Автоматични микропипети с фиксиран обем бр. 6 
2 Вариабилни автоматични микропипети бр. 2 
3 Статив за автоматични микропипети бр. 3 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 145 
Еднократни контейнери за биологичен материал 

1 Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 
мл-стерилен  бр. 8 000 

2 Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 30 
мл-стерилен  бр. 12 000 

3 Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 50 ÷ 
60 мл-стерилен  бр. 500 

4 Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 15 
мл-нестерилен  бр. 500 

5 Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 30 
мл-нестерилен  бр. 4 000 
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6 Еднократен контейнер за биологичен материал, прозрачен с винтов капак 50 ÷ 
60 мл-нестерилен  бр. 500 

7 Фецес контейнер с лъжичка бр. 4 000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 146 

Затворена система за вземане на венозна кръв - тип І 
1 Вакутейнери за кръвна картина с ЕДТА до 3 мл, затворена система бр. 22 000 
2 Вакутейнери за серум с ускорител на съсирването до 5 мл, затворена система бр. 15 000 
3 Вакутейнери с литиев хепаринат, затворена система бр. 2 000 
4 Вакутейнери за коагулограма до 3 мл, затворена система бр. 8 000 
5 Вакутейнери за серум  с гел  до 5 мл, затворена система бр. 10 000 
6 Игли за затворена система 20, 21, 22G –стерилни бр. 22 000 
7 Холдер бр. 15 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 147 
Затворена система за вземане на венозна кръв - тип ІІ 

1 Спринцовки за кръвна картина с ЕДТА до 3 мл, затворена система бр. 1 000 
2 Спринцовки за серум с ускорител на съсирването до 5 мл затворена система бр. 1 000 
3 Спринцовки с литиев хепаринат, затворена система бр. 2 000 
4 Спринцовки за коагулограма до 3 мл, затворена система бр. 1 000 
5 Игли за затворена система 20, 21, 22G, комплектовани с адаптери-стерилни бр. 5 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 148 
Система за СУЕ-затворена 

1 Вакутейнери /спринцовки/ за СУЕ бр. 12 000 
2 Стативи за вакумтейнери за СУЕ бр. 20 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 149 
Друг консуматив за затворена система за вземане на венозна кръв 

1 Игла Бътерфлай за затворена система 21/23G бр. 2 000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 150 

Игли и холдери за превенция от биологичен риск 
1 Холдер държател, заключващ механично иглата след пробовземане бр. 3 000 

2 Стерилен комплект от игла 21G и холдер за автоматично прибиране на иглата 
по време на пробовземане 

бр. 3 000 

3 Игли с камера, визуализиращи попадането на иглата във вена 21, 22 G – 
стерилни 

бр. 3 000 

4 Адаптери стерилни за абокати бр. 3 000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 151 

Система за вземане на артериална кръв 

1 Система за вземане на артериална кръв с литиев хепаринат за кръвно-газов 
анализ, до 2 мл 

бр. 1 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 152 
Други І 

1 Тампони за секрети бр. 6 000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 153 

Други ІІ 
1 Тампони за секрети в епруветка бр. 8 000 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 154 
Други ІІІ 
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1 Тампони в епруветка с транспортна хранителна среда бр. 1 000 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 155 

Други ІV 
1 Бактериална бримка, 2 мкл, Сr-Ni, калибрирана бр. 10 
2 Бактериална бримка, 5 мкл, Сr-Ni, калибрирана бр. 10 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 156 
Други V 

1 Химически индикатори 1650  тест 500 
2 Химически индикатори 1340  тест 1 000 
3 Химически индикатори 1210  тест 2 000 

 
 
 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА, 

ПОКАЗАТЕЛИ И ТЯХНАТА ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ  
В КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

 
Класирането по всички обособени позиции ще се извършва по критерий икономически 

най-изгодната оферта. 
 
1. Показатели за определяне на комплексна оценка на офертата на участника в 

откритата процедура. 
1.1. Предлагана цена – А1: максимален брой точки по този показател 70.  
Участниците трябва да предложат крайна цена с включени всички разходи, вкл. ДДС, за  

всяка номенклатура в една обособена позиция, обект на поръчката. Цената, предложена за една 
обособена позиция се образува като се умножи единичната цена на продукта за всяка 
номенклатура от обособената позиция по обявеното количество в техническата спецификация за 
съответната номенклатура, и произведенията се сумират.  

 
Точките на участниците се определят от съотношението на най-ниската предложена цена за 

обособена позиция към цената на обособената позиция на участника по формулата: 
А1= Ц минимум / Ц участник х 70. 
 
     1.2. Срок на доставка в часове – А2: максимален брой точки по този критерий е 30. 

Оценяването по този критерий се извършва както следва: 
 - до 48-ия час – 30 т. 
 - след 48-ия час до 72-ия час – 8 т. 
 - след 72-ия час до 96-ия час – 2 т. 

 
2. Методика за определяне на комлексната оценка. 
Икономически най-изгодната оферта е офертата получила най-висока комплексна оценка К,  

изчислена по следната формула: 
      К = А1 + А2  
 Участникът, който е събрал максимален брой точки по комплексната оценка се класира на 
първо място. 
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VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ 
В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
             

1. Общи положения 
С настоящите указания се определят правилата за подготовка на офертата и изискванията към 

участниците в откритата процедура с предмет: Периодична доставка на лабораторни реактиви и 
консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електронен път. Същата е 
публикувана на интернет адрес: www.mbal-shumen.com, раздел „Профил на купувача”. В случай, че 
участник желае да получи документацията и на хартиен носител, той следва да заяви това в 
писмен вид на електронната поща на „МБАЛ-ШУМЕН” АД - mbal-shumen@ro-ni.net или по факс 
054/800 751. Стойността на документацията /10 лева с вкл. ДДС/ се заплаща в брой в касата на 
"МБАЛ-ШУМЕН" АД или по  банкова сметка IBAN BG46DEMI92401000113283, BIC: DEMI 
BGSF  при Търговска Банка “Д” АД – клон Шумен. 

 
2. Участие в процедурата 
2.1. В откритата процедура се допуска всеки участник, който отговаря на предварително 

обявените условия. 
2.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 
2.2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253–260 от Наказателния кодекс, за 
подкуп по чл. 301–307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 321 
и 321 „а” от Наказателния кодекс, както и за престъпление против собствеността по чл. 194–217 от 
Наказателния кодекс, за престъпления против стопанството по чл. 219–252 от Наказателния кодекс, 
или за престъпления по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на обществени прочъки по 
чл. 3, ал. 2 от ЗОП, освен ако е реабилитиран; 

2.2.2. е обявен в несъстоятелност; 
2.2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 
2.2.4. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът 
е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
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актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът е 
преустановил дейността си; 

2.2.5. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

2.2.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в поръчки 
по чл.3, ал. 2, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

2.2.7. има 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 
участникът е установен; 

2.2.8. има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;  

2.2.9. 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; 

2.2.10. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 
- при които лицата по ал. 4 на чл. 47 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 
- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. 
2.3. Изискванията на т. 2.2.1, т. 2.2.5 и т. 2.2.9. от настоящата документация  /чл. 47, ал. 1, т. 1 

и ал. 2, т. 2  и т. 5 от ЗОП/ се отнасят за лицата посочени в ал. 4 на чл. 47 от ЗОП. 
2.4. Участникът трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва 

подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. С 
офертата трябва да се представят и доказателства, че подизпълнителите отговарят на изискванията 
на т. 2.2. от настоящите указания, съобразно вида и дела на тяхното участие.  

2.5. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на участника. 
 
 

3. Оферта 
3.1.  Общи положения 
3.1.1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една, 

няколко или всички обособени позиции, като задължително участва за всички номенклатури от 
съответната позиция. 

3.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно 
физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

3.1.3. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители; 

3.1.4. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни  
участници в откритата процедура; 

3.1.5. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички общи и 
специални правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе 
до отстраняване на офертата на участника. 

3.4. Съдържание на офертата 
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Всяка оферта задължително трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни 
и надписани плика, както следва: 
  3.4.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който да се поставят следните 
документи, изисквани от Възложителя: 
 
Приложение № 1 

Документи  за регистрация на участника: 
Представяне на участника /по образец/, което включва: 
 посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и 
електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

 при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора 
не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от 
лицата в обединението, в който се посочва представляващият 

 копие на документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в 
случай, че участникът е регистриран по ДДС, което трябва да бъде подписано от участника, заверено 
с гриф ”Вярно с оригинала” и свеж печат на участника. 
 
Приложение № 2 

Доказателства за  технически възможности за изпълнение и опит: 
 Декларация, съдържаща списък на основните договори за доставки и услуги, 

извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите, 
придружена от препоръки за добро изпълнение. Тази декларация се подава и при липса на 
такива договори, като в нея изрично се посочва това обстоятелство. Неподаването на тази 
декларация е основание за отстраняване на участника; 

Минимални изисквания:  Участникът следва да е изпълнил минимум три договора с 
предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка за последните три години, както и да 
представи минимум три референции за добро изпълнение. Представените референции за добро 
изпълнение да се отнасят само за договори, посочени в декларацията и да бъдат издадени от 
възложители, на които участникът е доставял лабораторни реактиви и/или консумативи, сходни с 
предмета на обособената позиция, за която подава оферта. 

 Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния 
директор на ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските изделия – нотариално заверено 
копие. 

 Оторизационни писма от съответните производители за произвежданите от тях 
лабораторни реактиви и/или консумативи, предмет на предложението, от които да е видно, че 
съответният участник е упълномощен да ги продава на територията на Република България, 
валидни за срока на договора, заверени от участника копия, придружени с официален превод на 
български език. 

 ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделието, издаден от 
производителя в предвидените от закона случаи – копие от оригинала и официален превод на 
български език, или декларация от производителя за съответствие на предлаганите продукти с 
европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ – копие от 
оригинала и официален превод на български език. Декларацията може да бъде придружена със 
съответния сертификат. 
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 Валиден сертификат ISO 13485:2012 на производителя, или еквивалентен -  
заверено от участника копие. Ако сертификатът е издаден от чуждестранен сертифициращ орган, 
да се представи и официален превод на български език на същия; 

   Анализни сертификати, удостоверяващи произхода и текущия контрол на 
качеството на предлаганите тест-серуми, съгласно изискванията за Добра производствена 
практика /само за обособените позиции от № 120 до № 136 включително – Група 3 Реактиви и 
консумативи за Отделение по трансфузионна хематология/. 

   Информация за технологични и аналитични характеристики за реактивите и 
диагностикумите; активно вещество, действие, резултати от контрол /само за обособени позиции  
от № 46 до № 54 вкл., №  56,  от № 73 до № 74 вкл., от № 88 до № 98 вкл. и от № 100 до № 101 
вкл. – от Група 2 Реактиви и консумативи за Микробиологична лаборатория/. 

   Декларация от производителя, че АВО тест реагентите могат да откриват слаби 
типове на антигените А2, А2В, А3, А3В, Ах, АхВ, слаб В, слаб АВ, да се използват в 
автоматизирани системи, да не реагират с криптоантигени (T, Tn, Tk – активирани клетки) /само 
за обособените позиции от № 120 до № 136 включително – Група 3 Реактиви и консумативи за 
Отделение по трансфузионна хематология/ 

   Декларация от производителя за наличието на IgG и на IgM антитела в 
моноклоналните анти-D /само за обособените позиции от № 120 до № 136 включително – Група 3 
Реактиви и консумативи за Отделение по трансфузионна хематология/. 

 За Обсобени позиции №№ 115, 116 и 117 следва да се представи Декларация от 
производителя на съответния апарат за оригиналност и съвместимост на предлаганите от 
участника реактиви и консумативи.  
 Всички документи, подготвени от участниците в процедурата следва да бъдат 
представени на български език. Документи, чийто оригинал е на чужд език, се представят 
по следния начин: копие на документа на чужд език, придружено с официален превод на 
български език.  

 В случаите, в които не е указано друго, представените от участниците копия 
на документи, задължително трябва да имат заверка с гриф ”Вярно с оригинала” и свеж 
печат на участника. 
 
 
Приложение № 3 

Декларации: 
 Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по приложения образец/; 
      Декларация за запознаване с условията на поръчката /по приложения образец/; 
 Декларация дали участникът при изпълнението на поръчката ще има на 

разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси. 
 Декларация за липса на свързаност с друг участник и липса на обстоятелство по чл. 

8, ал. 8, т. 2 от ЗОП /по приложен образец/; 
 Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по приложен образец/; 

 Декларация дали при изпълнение на поръчката участникът ще ползва или не 
подизпълнител/и /по приложения образец/; 

 Декларация-съгласие от подизпълнител да участва като такъв в настоящата 
обществена поръчка. 
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 Декларация, че участникът ще извършва доставки на лабораторни реактиви и 
консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, които е оферирал през целия срок на 
договора, съобразно техническата спецификация от документацията /по приложения образец/; 

 Декларация за остатъчния срок на годност на лабораторните реактиви и 
консумативи за нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД /по приложения образец/; 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по приложения 
образец/. 
 
Приложение № 4 

Документ за внесена гаранция за участие в процедурата: 
 Гаранция за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена поръчка, се 

представя в една от следните форми по избор на участника:                    
- парична сума, внесена в касата на „МБАЛ – ШУМЕН” АД или по банков път при 

Търговска банка “Д” АД – клон Шумен по следната банкова сметка:  
IBAN: BG70 DEMI 9240 5000 1132 97 
BIC: DEMI BGSF; 
 - оригинал на банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на 

Възложителя, със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата. 
 
 
Приложение № 5 

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 
Ако документите, приложени в офертата са подписани от друго лице, да се представи нотариално 
заверено пълномощно.  

 
Приложение № 6 

 Списък с обособените позиции, за които се участва, подписан от участника. 
 Списък на документите, които се съдържат в офертата, подписан от участника. Ако 

документите, приложени в офертата са подписани от друго лице, да се представи нотариално 
заверено пълномощно.  

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция и за оферираните 
обособени позиции се изискват различни документи за доказване на съответствие с критериите 
за подбор, приложени в плик № 1, то участникът представя плик № 1 за всяка от позициите 
поотделно, т.е. плик № 1 е толкова броя, за колкото ОП участва участникът. При неспазване 
на това условие, Комисията изисква от участника допълнителното им представяне. В случай 
че участникът не представи допълнително поисканите отделни пликове № 1 „Документи за 
подбор”, то Комисията предлага на Възложителя съответния участник да бъде отстранен от 
по-нататъшно участие в процедурата. 

 
Приложените към офертата документи да са подредени в гореизброения ред за 

улеснение работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите. 
 
 
Приложение № 7 
        3.4.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 
„Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по приложения по-долу в документацията 
образец. 
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ОБРАЗЕЦ  
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
 “ПЕРИОДИЧНА ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И 

КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА “МБАЛ-ШУМЕН” АД”  
 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
 

Настоящото предложение е подадено от: 
.................................................................................................................................................................... 

( наименование на участника) 
 

и подписано от:............................................................................................................................................. 
(три имена и ЕГН) 

 
в качеството му на: ....................................................................................................................................... 

(длъжност) 
 

законен /или упълномощен/ представител на участника. В случай, че предложението е подписано от 
упълномощено лице, към списъка на документите в офертата се прилага и нотариално заверено 
пълномощно. 
 
  
 Заявяваме, че желаем да участваме в откритата процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” при условията, обявени в документацията на обществената 
поръчка и приети от нас. 
 Условията и поетите задължения в настоящото предложение са валидни за срок 90 
/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 
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Предлагаме извършване на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка по 
обособена/и позиция/и с №№ ……………………………………………………………………………… 

 
Предлагаме изпълнение на обществената поръчка по един от показателите за комплексна 

оценка на офертите, както следва: 
 Срок за доставка в часове - ......................................................................................................... 
 Заплащането е отложено, за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, след представяне на 

следните документи: 
- фактура оригинал; 
- приемно-предавателен протокол; 
- копие от писмената заявка или изпратена по факс заявка за доставка; 
Цените няма да бъдат изменяни през целия договорен период освен при наличието на 

законова предпоставка.  
Предлагаме цени, съгласно приложеното ценово предложение в отделен запечатан плик за 

всяка една отделна обособена позиция, съгласно изискванията на документацията. Предлаганите 
цени са крайни, вкл. всички разходи и дължими данъци до съответните складове на „МБАЛ - 
ШУМЕН” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22. 
 Заявяваме, че сме запознати с текста на проектодоговора от документацията за участие 
в процедурата. 
 В случай на приемане на нашата оферта, ние ще Ви представим преди подписването на 
договора гаранция за добро изпълнение под формата на парична или банкова гаранция в размер на 5 
% /пет процента/ от стойността на договора, както и съответните удостоверения от компетентните 
органи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП. 
   

Приложение: „Таблица на производителите по обособена позиция № ….” 
 

Дата …………2016 год.        УПРАВИТЕЛ: ……………………… 
           /или упълномощен представител/ 

/подпис и печат/ 
 
 
 
 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се 
представя за всяка от позициите поотделно, т.е. плик № 2 е толкова броя, за колкото ОП 
участва участникът. 
 

3.4.3. „Таблица на производителите по обособени позиции” 
Към представеното в Плик № 2 „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” се 

прилага и попълнен образец на „Таблица на производителите по обособени позиции” за всяка 
обособена позиция, за която участникът участва. 

ОБРАЗЕЦ 
 

 

№ на Обособена 
позиция Търговско наименование на продукта Фирма производител 
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Приложение № 8 
        3.4.4. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  

Предлаганата цена се попълва на хартиени и магнитен носител, съгласно приложения 
към документацията образец на ценово предложение. 

Предлаганата цена на хартиен носител се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 
надпис "Предлагана цена за обособена позиция №….." (посочва се номера на обособената 
позиция, на която съответства поставеното в плика ценово предложение), като в същият плик се 
поставя и магнитен носител /CD/ с предлаганата цена за съответната обособена позиция, за 
която участникът участва.  

Обозначените по този начин пликове се поставят в един общ запечатан непрозрачен плик 
№ 3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа толкова отделни пликове с цена + магнитен 
носител /CD/, за колкото обособени позиции участва съответния участник. 

Магнитният носител трябва да съдържа информация единствено и само за съответната 
обособена позиция, за която участникът участва.  

Предлаганата цена на хартиения носител се подписва и подпечатва от участника на всяка 
страница. 

Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и магнитния 
носител и при различие между тях, за вярна се приема информацията върху хартиения 
носител. 

Отговорността за разлики се носи от участника. 
 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3 се 

представя за всяка от позициите поотделно, т.е. плик № 3 е толкова броя, за колкото ОП 
участва участникът. 
 

Забележка: Данните върху магнитния носител да се попълват само в обозначените за 
това графи. Поредните номера, наименованията на обособените позиции включително 
номенклатурите по тях и ориентировъчните количества, да не се променят, а да се попълват 
срещу всяка номенклатура предлаганите от участника продукти.  
 
 

4. Дължими гаранции 
4.1. Гаранцията за участие в откритата процедура на обществената поръчка е в размер на 1% 

/един процент/ от прогнозната стойност на поръчката. Гаранцията се представя в една от следните 
форми:  

 парична сума внесена в касата на „МБАЛ-ШУМЕН” АД или по банкова сметка на 
възложителя при Търговска банка „Д” АД – клон Шумен: IBAN BG70DEMI92405000113297, BIC 
DEMIBGSF;  

 банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на 
Възложителя, със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата. 

Когато гаранцията е във вид на парична сума, тя трябва да е внесена предварително по 
банковата сметка на Възложителя. 

Размерът на гаранциите е посочен по-долу в документацията за всяка обособена 
позиция поотделно, както и в обявлението за обществената поръчка. 

4.2. Документ за внесена гаранция за участие се представя при подаване на офертата. 
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  4.3. Сумите, внесени от участниците като гаранции за участие в процедурата, се освобождават 
от Възложителя, както следва: 

4.3.1. На отстранените  участници - в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за 
обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител.  

4.3.2. На класираните на първо и второ място участници - след сключването на договора за 
обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след изтичане 
на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

4.3.3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка - в срок от 5 /пет/ 
работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за прекратяване на 
процедурата. В този случай се освобождават гаранциите на всички участници. 

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който средствата 
законно са престояли при него. 

4.4. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, когато 
участникът обжалва решението за определяне на изпълнител. 

4.5. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато участникът: 
4.5.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 
4.5.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 
В случаите по т. 4.5.1. и т. 4.5.2, когато участникът е представил банкова гаранция, 

Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата си по нея. 
4.6. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи 

документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от 
стойността на поръчката или да представи оригинал на безусловна, неотменима банкова гаранция за 
изпълнение на договора, издадена от българска банка в полза на Възложителя, за сума в размер на 5 
% /процента/ от стойността на поръчката и за срок от 18 /осемнадесет/ месеца от датата на 
сключване на договора. 

4.6.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи лихви, 
в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора, ако не са налице условия за 
нейното задържане. 
Размер на гаранциите за участие 

 
№ ОП СТОЙНОСТ В ЛЕВА № ОП СТОЙНОСТ В ЛЕВА 

1 120,40 79 19,20 
2 2,20 80 6,00 
3 1,00 81 2,20 
4 0,60 82 3,90 
5 24,00 83 180,00 
6 0,80 84 0,90 
7 5,50 85 17,20 
8 42,00 86 2,30 
9 210,00 87 1,20 

10 91,70 88 20,70 
11 215,50 89 31,80 
12 321,00 90 1,40 
13 60,00 91 6,80 
14 109,00 92 3,20 
15 265,90 93 30,60 
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16 137,10 94 2,60 
17 91,60 95 1,70 
18 13,30 96 5,40 
19 12,00 97 1,60 
20 12,40 98 2,70 
21 9,80 99 4,00 
22 15,95 100 42,00 
23 24,00 101 5,60 
24 10,60 102 6,30 
25 34,60 103 5,40 
26 14,40 104 3,00 
27 2,30 105 6,30 
28 13,00 106 3,10 
29 20,60 107 4,80 
30 41,70 108 5,40 
31 31,90 109 4,90 
32 15,40 110 4,70 
33 17,60 111 4,90 
34 140,00 112 1,70 
35 0,60 113 2,40 
36 0,60 114 35,10 
37 16,40 115 5,70 
38 12,00 116 6,90 
39 2,10 117 24,60 
40 464,00 118 1,10 
41 10,45 119 20,70 
42 115,00 120 18,30 
43 56,40 121 10,20 
44 5,20 122 1,00 
45 12,00 123 2,20 
46 12,00 124 31,70 
47 24,00 125 1,10 
48 20,70 126 1,20 
49 6,80 127 0,60 
50 1,60 128 190,00 
51 0,50 129 2,00 
52 0,60 130 18,00 
53 0,60 131 49,30 
54 1,90 132 2,30 
55 1,10 133 0,70 
56 0,10 134 1,10 
57 0,90 135 1,10 
58 0,50 136 1,10 
59 2,50 137 27,00 
60 1,25 138 1,00 
61 3,10 139 3,00 
62 2,30 140 5,80 
63 22,50 141 11,40 
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64 4,80 142 92,00 
65 1,30 143 8,80 
66 2,00 144 5,40 
67 0,70 145 36,80 
68 0,50 146 108,50 
69 3,40 147 23,30 
70 4,20 148 48,60 
71 3,80 149 11,00 
72 1,10 150 40,00 
73 1,60 151 2,00 
74 3,60 152 2,00 
75 0,60 153 8,30 
76 1,60 154 3,20 
77 2,40 155 1,00 
78 0,60 156 1,00 

 
  
5. Подаване и получаване на офертите 
5.1. Подготовка на офертите - офертите и цялата документация, свързана с тях трябва да 

бъдат написани на български език. В случаите, когато участникът е чуждестранно физическо или 
юридическо лице, или обединение от тях офертата се подава на български език, документите за 
регистрация /документ за самоличност, ако кандидатът е физическо лице/ се представят в официален 
превод,  а документите за технически възможности, които са на чужд език се представят и в превод.. 

До изтичане срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

5.2. Изисквания към документите – Ценовото предложение да бъде подписано и 
подпечатано от законния представител на участника, което подава предложението или от 
упълномощето от него лице, съгласно нотариално заверено пълномощно, в които изрично е 
посочено, че пълномощникът има право да подписва ценови предложения. 

 5.3. Разяснения по документите 
Всяко лице може да поиска писмено от Възложителя разяснения по документацията за 

участие до 10 /десет/ дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 
Разясненията се публикуват на интернет адрес: www.mbal-shumen.com, раздел „Профил на 

купувача” в 4-дневен срок от получаване на искането. 
Ако лицата, поискали разяснение по документацията за участие са посочили електронен 

адрес, то Възложителят им изпраща разяснението в деня на публикуването му на интернет адрес: 
www.mbal-shumen.com, раздел „Профил на купувача”. 

Когато от публикуването на разяснението от Възложителя до крайния срок за получаване на 
оферти остават по-малко то 6 /шест/ дни, Възложителят удължава срока за получаване на оферти с 
толкова дни, колкото е забавата. 

 
5.4. Запечатване и маркиране на пликовете: 
Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика, 

както следва: 
- плик № 1 с надпис „Документи за подбор” 
- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” 
- плик № 3 с надпис „Предлагана цена” 
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Върху външния плик участникът посочва име или фирмено наименование, адрес за 
кореспонденция, телефон/факс, електронен адрес и номерата на обособените позиции, за които 
участва. 

 
5.5. Подаване на офертата 
5.5.1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една, две или 

повече обособени позиции.            
5.5.2. При неспазване на изискванията на т. 5.6.2. офертата незабавно се връща на участника и 

това обстоятелство се вписва във входящия регистър. 
5.5.3. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта.            
 
5.6. Подаване и получаване на офертите 
5.6.1. Офертите се приемат по реда, описан в настоящите указания, в срока посочен в 

обявлението за обществената поръчка. 
5.6.2. Офертите се подават от участника или негов упълномощен представител лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
5.6.3. При приемането на офертата в деловодство на “МБАЛ – ШУМЕН” АД върху плика се 

отбелязват пореден номер, дата и час на получаване и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. 

5.6.4. Всички оферти представени след срока по т. 5.6.1. не се разглеждат. Не се приема и 
оферта в плик, който е незапечатан или скъсан. Такава оферта незабавно се връща на участника, като 
това обстоятелство се отбелязва в регистъра.  

5.6.5. Участникът поема всички рискове по подаване на офертата, включително 
форсмажорни. 

5.6.6. Участниците са обвързани с офертите си за период от 90 /деветдесет/ календарни дни, 
считано от крайния срок за получаване на офертите. Възложителят кани участниците да удължат 
срока на офертите си, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея 
срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие. 

5.6.7. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертите са за сметка на съответния 
участник в процедурата. В случай на неприемане на офертата, възложителят дължи на участника 
единствено внесената гаранция за участие, съобразно условията на настоящата документация. 

5.7. Обменът на информация между възложителя и участниците ще се извършва по пощата, 
по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис, или чрез комбинация на тези средства. 

 
6. Провеждане на процедурата 
6.1. Провеждането на откритата процедура ще започне от 16:30 часа на 19.05.2016 г. в  

заседателната зала на II етаж на Терапевтичен блок на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ул. „Васил Априлов” 
№ 63 

6.2. Отварянето на офертите се извършва от специално назначена от Възложителя комисия за 
провеждане на процедурата. Комисията отваря пликовете по реда на тяхното постъпване и 
проверява съответствието на офертите със списъка по чл. 56, ал.1, т.14 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. 
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6.3. Комисията предлага за отстраняване от участие в откритата процедура участник, 
който: 

6.3.1. не е представил някой от необходимите документи по т. 3.4 от настоящите указания; 
6.3.2. не може да участва в процедурата поради наличие на някое от обстоятелствата по т. 2.2; 
6.3.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от 

Възложителя; 
6.3.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 
6.4. Комисията при необходимост може по всяко време: 
6.4.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 
6.4.2. да изисква от участниците:  
- разяснения за заявени от тях дани; 
- 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 участника. 

6.5. Оценяването на офертите се извършва, съгласно посочения в документацията критерий – 
икономически най-изгодната оферта.  

6.6. Назначената от Възложителя комисия съставя протокол за разглеждането, оценяването и 
класирането на офертите, съобразно изискванията на чл. 72 от ЗОП. 

6.7. В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят 
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител. Възложителят посочва в решението си отстранените участници и оферти, както и 
мотивите за отстраняването им. 

6.8. Възложителят изпраща решението за определяне на изпълнител на участниците в 
откритата процедура в тридневен срок от издаването му. 

6.9. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП в срок от 
7 /седем/ дни от настъпването им. 

 
7.Сключване на договор 
7.1. Възложителят сключва писмен договор с участника, класиран от комисията на първо 

място и определен за изпълнител. Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да 
сключи договор с втория класиран участник, в случаите когато участникът, класиран на първо място: 

 откаже да сключи договор; 
 не изпълни някое от изискванията на чл. 42 от ЗОП; 
 не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението 

изисквания на чл. 47, ал. 2 от ЗОП. 
Възложителят сключва договора за обществена поръчка в едномесечен срок след влизане в 

сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не и преди изтичане на 14-дневния срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

7.2. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при 
подписването на договора: 
               7.2.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 от ЗОП 

      7.2.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора 
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      7.2.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен 
или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на процедурата. 

7.3. Клаузите на договора трябва да са в съответствие с представения в документацията за 
участие проектодоговор и да включват задължително всички предложения от офертата на участника, 
въз основа на които е определен за изпълнител. 

За неуредени в настоящите указания въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за 
обществените поръчки. 

 
О  Б  Р  А  З  Ц  И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 
 
1.Фирма /наименование/ или име на участника: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………....
. 
 
2.Седалище по регистрация: 
………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………. 
Телефон: …………………………………… 
Факс: ………………………………………. 
Е-mail адрес: ………………………………. 
 
3.Точен адрес за кореспонденция: 
.………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………………. 
Телефон: …………………………………… 
Факс: ………………………………………. 
Е-mail адрес: ………………………………. 
 
4. ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. 
...................................................................................................................................................................
....... 
 
5. Лице, представляващо участника: 
Име и фамилия: 
…………………………………………………………………………………………….. 
Данни по документ за самоличност: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
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Длъжност: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Лице за контакти: 
Име и фамилия: 
…………………………………………………………………………………………….. 
Длъжност: 
…………………………………………………………………………………………………... 
Телефон: ……………………………………. 
Факс: …………………………………………… 
Е-mail адрес: …………………………………… 
 
7. Обслужваща банка: ……………………………………………………клон ………………………….  
BIC: ……………………………………………… 
IBAN: ……………………………………………. 
Титуляр на сметката: 
………………………………………………………………………………………. 
 
 Приложения: документ за регистрация по ЗДДС и/или договор за създаване на обединение 

 

Дата ............................ г.                                                             УПРАВИТЕЛ............................. 
                                                                                                      /или упълномощен представител/ 
                                                                                                            /подпис и печат/ 

 
 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ/а 
в качеството си на Управител /член на управителния съвет, член на Съвета на директорите/ на   
«......................................................................................................................................................................» 

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
със седалище и адрес на управление 
……………………………………………………………..………. 
с ЕИК ………………………………… 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 
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а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 
изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 

б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 
в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  
г) за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;  
д) престъпления 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 от ЗОП. 
2. Не съм обявен в несъстоятелност /за юридическите лица: и представляваното от мен 

юридическо лице 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 юридически лица: и представляваното от мен 
юридическо лице 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 ДОПК към държавата и към 
община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам – допуснато е 
разсрочване или отсрочване на задължениета/; нямам задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за 
юридически лица: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на 
чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, а ако имам такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на 
задълженията; нямам задължения за вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която е установено юридическото лице/. 

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 
юридически лиц: представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 
несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 
на чл. 740 от Търговския закон/. 

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 
свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. 

7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 
включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 
поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за престъпления 
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 
неговата организация (за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП). 

11. не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси /за юридически лица: и представляваното от мен 
юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси/. 
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При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от 
съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства. 
 
    Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 
на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата: .............................. г.                    ДЕКЛАРАТОР: ..........................                         

 
 
 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ/а 
в качеството си на Управител /член на управителния съвет, член на Съвета на директорите/ на   
«.......................................................................................................................................................................» 

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
със седалище и адрес на управление 
……………………………………………………………..………. 
с ЕИК ………………………………… 
 

 ОТНОСНО: Участие в открита процедура, провеждана от „МБАЛ – ШУМЕН” АД за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на лабораторни реактиви 
и консумативи за нуждите на „МБАЛ-Шумен” АД” 

 
Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 

 
1.  СЪМ ЗАПОЗНАТ/А с всички условия и предмета на настоящата поръчка; 
2. СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

технически норми, стандарти и срокове, които се отнасят до изпълнението на поръчката; 
3. СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 

данните за поръчката. 
 
    Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 
на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата: ................................ г.                       ДЕКЛАРАТОР: ............................ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, 
членове на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 
на „........................................................................................................................................................... „  

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на лабораторни 
реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” 
 

ще използвам/няма да използвам ресурсите на трети лица. 
/ненужното се зачертава/ 

 
Описание на видовете ресурси на трети лица, които ще използвам: ……………………….. 

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

 
Приложение: договор за наем, предварителен договор или други документи, доказващи 

използването на ресурси на трети лица /ако е приложимо/ 
 
Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 

на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата................................... г.                                    ДЕКЛАРАТОР:............................... 

/подпис и печат/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  
по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, 
членове на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 
на «........................................................................................................................................................... »  

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка 

на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Не съм свързано лице с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП , 
както и не са налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-
горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 

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

  
ДД  ЕЕ  КК  ЛЛ  АА  РР  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 
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Долуподписаният/ата 
...................................................................................................................... 
с ЕГН..........................., притежаващ/а лична карта №…………../……….. г. издадена от МВР-
………………………….…., действащ/а в качеството си на  
.................................................................... 
на  
................................................................................................................................................................... 
със седалище и адрес на управление:  
....................................................................................................... 
с ЕИК ........………………………… - участник в обявената от „МБАЛ – Шумен” АД открита 
процедура с предмет: „Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 
1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с  

                                                                                                /ненужното се зачертава/ 
преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________. 
 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  
                                                                   /ненужното се зачертава/ 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________. 
 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. 
 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 
преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 
 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. 
§7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 
Известно ми е, че при деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата:................................. г               ДЕКЛАРАТОР:  ______________________ 
                                                        /подпис/ 

  
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
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Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….…………………………………………………………………… 
Управител (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите) 
 
на 
...................................................................................................................................................................
... 
(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
 
……….…………………………………………………………………………………………...…………. 
(седалище и адрес на управление; ЕИК) 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
- при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на лабораторни 
реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” 
 

няма да използвам / ще използвам подизпълнители; 
(ненужното се изчиства/зачерква) 

 
 - подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на 
подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 
процедурата; 
………………………………………………………………………….......................................................
...................................................................................................................................................................
.......... 
…………………………………………………………………………………..…………………………… 
 - както и вида на работите, които ще извършат и съответстващия на тези работи дял в 
проценти от стойността на обществената поръчка  
……………………………………………………………………………………………………………….
…..…………………………………………………………………….........................................................
. 
……………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 
на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата: .............................. г.                     ДЕКЛАРАТОР: ........................... 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, 
членове на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 
на «........................................................................................................................................................... »  

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
 

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична 
доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД”                                                              
                            

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 
 

1. От името на представляваното от мен дружество „…………………………………… 
…………………………” /посочете юридическото лице, което представлявате/ изразявам 
съгласието да участваме като подизпълнител на    
„................................................................................................” /посочете участника, на който сте 
подизпълнител/  при изпълнение на горепосочената поръчка. 
 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
/избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от 
Вас като подизпълнител/ 
  

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 
заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 
нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 
самостоятелна оферта. 

 
4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 1, т. 1, /без б. 

„е“/, т. 2 и т. 3 и т. 4  и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /по образец/. 
 
5. Други документи, по преценка на декларатора: .....................................…………………… 

 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-

горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
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Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на неверни 
данни в настоящата декларация. 
 
 
Дата: ................................г.                       ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

 
/подпис и печат/ 

 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….………………………………………………… 

 (Управител, член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)  
 

на ……………………………........................................................................................................................ 
(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 

………………………………………………………………………………………………………….…… 
(наименование на фирмата/дружеството) 

 
ще доставя лабораторните раиктиви и/или консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД 

през целия срок на договора, съобразно техническата спецификация от документацията. 
 
 
 Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 
на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата..................................... г.    ДЕКЛАРАТОР:................................. 
            /подпис и печат/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, 
членове на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 
на «........................................................................................................................................................... »  

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка 

на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД” 
 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 
 
 

Остатъчният срок на годност на доставяните от……………………………………….………. 
лабораторни реактиви и/или консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, ще бъде не по-
малък от 75 % от общия срок на годност. 
 
 

Известно ми е, че нося наказателна отговорност по смисъла на чл. 313 от Наказателния 
кодекс за деклариране на неверни данни. 

 
 
 
 
Дата............................... г.                                                               ДЕКЛАРАТОР:............................. 
                                                                                                                                    /подпис и печат/ 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 
качеството си на 
………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, 
членове на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 
на «........................................................................................................................................................... »  

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 
 
            Запознат съм и приемам условията на проектодоговора на обществена поръчка с предмет: 
„Периодична доставка на лабораторни реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-
ШУМЕН” АД”. 
 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 
на чл. 313 от Наказателния кодекс. 
 
 
Дата................................ г.                              ДЕКЛАРАТОР:............................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
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за възлагане на обществена поръчка за периодична доставка на лабораторни 
реактиви и консумативи за нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД  

 
 

Днес, .................. 2016 г. в гр. Шумен между: 
 

1. ”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН” АД със 
седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63, ЕИК 127521092, тел. 054/ 
855 755, факс 054/ 800 751, представлявано от д-р Атанас Георгиев Атанасов – изпълнителен 
директор, наричано по – долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна  

и 
2. „.......................................................................................”, със седалище и  адрес на 

управление: ........................................................................................., ЕИК ................................., тел. 
........................, факс ............................. представлявано от ....................................................................- 
....................................................., от друга страна, наричано за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 
на основание Решение № ......../....................г. на Изпълнителния директор за избор на 

изпълнител на обществена поръчка, се сключи настоящия договор, за следното: 
 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

          Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодична 
доставка на лабораторни реактиви и/или консумативи /наричани по-долу в договора „стоки”/ за 
нуждите на „МБАЛ-ШУМЕН” АД, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия 
договор. 

/2/ Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от настоящия договор, като условията й се 
считат по право за условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено в договора. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 

           Чл.2. Този договор влиза в сила от ...............2016 г. и е валиден до ...................2017 г. При 
открита нова процедура със същия предмет към .............................2017 г., срокът на настоящия 
договор се удължава до сключването на нов договор със същия предмет. 
 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.3. Цената на стоките е в размер съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия 

договор, съгласно ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената е определена при 
условията на доставка до краен получател, с включен ДДС. 

Чл.4./1/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 
превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:  

TБ.....................................................................................,  
IBAN................................................................................,  
BIC ............................................                                                            
/2/. Заплащането е отложено за срок от 60 /шестдесет/ календарни дни, след представяне на 

следните документи: 
а/ фактура – оригинал; 
б/ приемно-предавателен протокол /подписан от оправомощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице/; 
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в/ копие от писмената заявка или изпратена по факс заявка за доставка. 
 
 

IV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
Чл.5. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 

.............................................часа, след получаване на писмена заявка или изпратена по факс заявка от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 
V. МЯСТО И ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

Чл.6./1/. За място на доставяне на стоките по този договор се определят съответните складове 
на  „МБАЛ – ШУМЕН” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и гр. Нови пазар, ул. „Христо 
Ботев” № 22, като в заявката се посочва изрично в кой точно склад следва да бъдат доставени. 

/2/. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на оправомощени представители на 
двете страни по този договор, като стоките трябва да отговарят на заявените по обособена позиция.  

/3/. При приемане на стоките се подписва приемно-предавателен протокол, удостоверяващ че 
стоките са получени. Оправомощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице подписва приемно-предавателния 
протокол  след проверка на съответствието на доставката по вид и количество, съгласно заявката и 
изискванията заложени в клаузите по настоящия договор.  

/4/. При установяване на несъответствие на доставените по договора стоки с показателите и 
характеристиките, на които трябва да отговарят според изискванията за съответните стоки, то 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като последният е длъжен да ги замени с 
такива, отговарящи, на съответните изисквания в срока, определен за доставка, съгласно офертата на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/5/. Ако при приемане на доставката оправомощеният представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
констатира скъсване или увреждане на фабричната опаковка, или доставяне на незаявени от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоки, то последният може да откаже да приеме доставката, за което веднага 
уведомява оправомощения представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да подмени стоките 
в срока, определен за доставка. В случай, че не се спази договорения срок за подмяна на стоката, 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, съгласно раздел XI от този договор. 

/6/. За количествата, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън/без заявка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 
задължение за плащане и може да ги откаже. 

Чл.7. /1/. Рискът от случайно погиване или повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне, след подписването на 
приемно-предавателния протокол, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Когато стоките погинат или бъдат повредени, вследствие от техни недостатъци или поради 
случайно събитие, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и последният е 
длъжен да му достави стоки без недостатъци в срока, определен за доставка. 

Чл.8. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в съответния 
болничен склад, съгласно приемно-предавателния протокол, подписан от  оправомощеното от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или оправомощено от него лице.  

 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в договорения срок и да ги предаде 
на оправомощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния вид и количество в съответния 
склад на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
            Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи заплащане за извършената доставка, 
съобразно сроковете и условията, посочени в този договор.  
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Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде стоките в съответния вид, количество и 
качество на мястото на доставяне. 

Чл.12./1/. При невъзможност за доставяне на определени номенклатури или количества по 
получената заявка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 12 
часа /дванадесет часа/ от получаване на заявката.  

/2/. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочения по-горе срок и 
не достави стоките в договорения срок, то бездействието му се счита за мълчалив отказ за доставка. 

/3/. В хипотезата на ал. 1 и ал. 2 от настоящия член, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се поражда правната 
възможност да закупи стоките от друг доставчик. Ако доставката от друг доставчик е на по-висока 
стойност от договорената в настоящия договор, то за разликата ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява 
от гаранцията за изпълнение. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията си по настоящия 
договор. 
 

VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.14/1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме, чрез оправомощения си представител по реда 

на раздел V доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид и количество на описаното в 
този договор и да подпише приемно - предавателен протокол. 

/2/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след извършване на действията по предходната алинея, да 
заплати доставените стоки в уговорените срокове, съгласно условията, заложени в раздел III от 
настоящия договор. 
           /3/. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията на ал.1, представителят на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже да приеме доставената стока. За отказа се съставя протокол, 
подписан от представителите на двете страни с посочване на причините за отказа. При отказ от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да подпише протокола – той се подписва от оправомощеното от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и още поне двама свидетели. 

Чл.15. Посочените количества на стоките в Приложение № 1 от настоящия договор са 
ориентировъчни и не пораждат задължения за ”МБАЛ-ШУМЕН” АД да ги закупи в прогнозния обем, 
т.е. може да закупи по-малко или по-голямо количество от посоченото.  
 

VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.16./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ............................. лева, 

представляваща 5% /пет процента/ от стойността на договора и се внася по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при подписване на договора. 

/2/. Гаранцията по предходната алинея може да бъде дадена и под формата на банкова гаранция 
в размер на ............................. лева, представляваща 5% /пет процента/ от стойността на договора, 
валидна за срока на договора, но не по-малко от 14 месеца от датата на сключване на договора. Тя се 
предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. Банковата гаранция трябва да съдържа 
условие за безусловно изплащане след писмено предявено искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 
лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора, ако не са налице условия за 
нейното задържане. 

Чл.17. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на вредите от 
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да изключва търсенето на обезщетение над 
нейния размер при действително претърпени вреди. 
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Чл.18./1/. При частично неизпълнение на поетите задължения, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно и без предизвестие, като задържи 
30 % /тридесет процента/ от стойността на гаранцията за изпълнение. 

/2/. При системно неизпълнение /три или повече пъти/ на поетите задължения по настоящия 
договор от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно, 
без предизвестие, като задържи 50% /петдесет процента/ гаранцията за изпълнение на договора. 

/3/. При изцяло неизпълнение на поетите задължения, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява едностранно и без предизвестие този договор, като за него се поражда 
правната възможност да задържи гаранцията за изпълнение на договора в пълен размер. 

/4/. В случай, че размерът на внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение не е 
достатъчен за удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с претърпени имуществени вреди от 
негова страна, то той може да потърси правата си по съдебен ред. 

/5/.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 
лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора, ако не са налице условия за 
нейното задържане. 

 
IX.  КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

Чл.19./1/. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 
техническите стандарти на производителя.  

     /2/. Към датата на доставката остатъчния срок на годност на стоките, предмет на настоящия 
договор, следва да бъде не по-малък от 75 % от общия срок на годност на същите. 

 
X. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.20. Оправомощеният представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предявява рекламации пред 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 

а/ количество и некомплектност на стоките, установени при обикновен преглед /явни 
недостатъци/; 

б/ отклонения от качествените показатели, които не могат да бъдат констатирани при 
обикновен преглед на стоките /скрити недостатъци/; 

Чл.21. /1/ Рекламации за недостатъци на стоките се отправят до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от 
оправомощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице, както следва: 

- за явни недостатъци - веднага при доставката 
- за скрити недостатъци - незабавно след като бъдат констатирани 

/2/ Уведомлението се изготвя в писмена форма и се отправя до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
придружавано от съставен констативен протокол, в който се описват сключения договор, 
констатираните отклонения от количествените и качествени показатели на получените стоки, 
партиден номер, основанието за рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.22. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ дневен 
срок от получаване на рекламацията, като заяви дали приема рекламацията или я отхвърля. Ако 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да се счита, че той приема 
рекламацията. 

Чл.23./1/. При рекламация за недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 /пет/ дневен срок от 
приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да достави в болничния склад на „МБАЛ – 
ШУМЕН” АД стоки без недостатъци или да върне съответната част от заплатената цена, ведно с 
лихвите от деня на получаването; 
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/2/. 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. 

XI. САНКЦИИ 
Чл.24./1/. При недоставяне на заявени стоки в договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в размер на 5 % от стойността на неизпълнената в срок част от 
заявката. 

/2/ При неизпълнение на задълженията си по чл. 6, ал. 5, изречение 2 и чл. 12, ал. 1 от 
договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да наложи санкция на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  по реда на  ал. 1. 

Чл. 25. При забава на плащането, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавено изпълнение в размер на законната лихва върху дължимата 
сума за периода на забавата. 
 

XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, без предизвестие при 

частично, при изцяло и при системно /три или повече пъти/ неизпълнение от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 
поети от него договорни задължения. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои посочения в чл. 18 от 
договора размер на гаранцията за изпълниние на договора, съобразно извършеното нарушение. 

Чл.27. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 
възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 
дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от сключването на договора. 
 Чл. 28. Страните по договора могат да го прекратят по взаимно съгласие чрез двустранно 
подписан анекс.  

 
XIII. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.29. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от оправомощените представители на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

За дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

          - датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по  пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

 
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

   Чл.30. Страните се споразумяват, че ще решават възникналите спорове във връзка с 
изпълнението, неизпълнението, тълкуването на настоящия договор по споразумение въз основа на 
действащите нормативни актове. При невъзможност споровете да бъдат решени извънсъдебно, то 
същите ще бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от Шуменските съдилища по компетентност. 

     За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото българско 
законодателство. 

 
    Настоящият договор се състави и подписа в три еднообразни екземпляра на български език – 

два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
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ЗА ВСИЧКИ НЕУРЕДЕНИ В ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ 
РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗОП. 


