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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; 
4. Техническa спецификация; 
5. Критерий за оценка на офертата – най-ниска предложена цена; 
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, 
И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

 
            1. Предмет на обществената поръчка: пране чрез термодезинфекционен и 
химиотермодезинфекционен метод с препарати на ензимна и кислородна основа с широк спектър 
на действие; отстраняване на трайно фиксирани петна; дезинфекция; сушене; гладене; сортиране; 
опаковане и транспортиране до съответния склад на възложителя, на болнично бельо /вкл. и 
бельо от отделения за лечение на инфекциозно болни и туберкулозно болни/, операционно бельо, 
постелъчен инвентар, работно облекло, завеси, одеяла, олекотени завивки и др. подобни, 
наричани обобщено „болнични текстилни материали”. 
 

2. Срок за изпълнение на обществената поръчка: за срок от 24 /двадесет и четири/ 
месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка; 

 
3. Количество и обем на поръчката: общото годишно приблизително количество на 

поръчката е 95 000 кг текстилни материали. За двугодишния срок на поръчката общото 
приблизително количество е 190 000 кг. Посочените количества са ориентировъчни и не 
пораждат задължение за „МБАЛ-ШУМЕН” АД да предаде за изпиране текстилни материали в 
прогнозния обем, т.е. може да предаде по-малко или по-голямо количество от посоченото 
прогнозно за съответния период, в зависимост от потребностите си. 

 
4. Място на изпълнение на поръчката:  Получаването на подлежащите за пране 

текстилни материали и връщането на вече изпраните се осъществява от и в съответния склад на 
“МБАЛ – ШУМЕН” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и в склада, ползван от „МБАЛ-
ШУМЕН” АД в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22. 

 
5. Ценообразуване: Крайната цена включва всички разходи, вкл. ДДС за изпиране, 

дезинфекция, изсушаване, гладене, сортиране, опаковане и транспортиране до съответния склад 
на “МБАЛ – ШУМЕН” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и в склада, ползван от 
„МБАЛ-ШУМЕН” АД в гр. Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22 на 1 кг текстилни материали. 
Цената, посочена от участника, трябва да бъде в български лева, с точност до втория знак след 
десетичната запетая. 

 
6. Начин на плащане:  
Плащането ще се извършва в български лева, чрез банков превод, по посочена банкова 

сметка в Република България. Плащането се извършва веднъж месечно, отложено за срок от 30 
/тридесет/ календарни дни, след представяне на следните документи: 

- фактура оригинал; 
- приемно-предавателен протокол. 
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IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, НЕРАЗДЕЛНА ЧАСТ ОТ 
НАСТОЯЩАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ  

V. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 
 

Техническа спецификация 
1. Предметът на настоящата обществена поръчка включва всички дейности по изпиране; 

отстраняване на трайно фиксирани петна; дезинфекция; сушене; гладене; сортиране; опаковане и 
транспортиране до съответния склад на възложителя, на болнично бельо /вкл. и бельо от 
отделения за лечение на инфекциозно болни и туберкулозно болни/, операционно бельо, 
постелъчен инвентар, работно облекло, завеси, одеяла, олекотени завивки и др. подобни, 
наричани обобщено „болнични текстилни материали”. 

2. Указания за изпълнение на обществената поръчка: 
2.1. Начин на изпълнение на услугата: 
Изпълнителят е длъжен да предостави на възложителя собствен постелъчен инвентар за 

безвъзмездно ползване за срока на договора /по 1300 бр. от артикул – долен чаршаф, плик и 
калъфка за възглавница/. 

Предоставеният от изпълнителя постелъчен инвентар трябва да е с добър външен вид – да 
няма скъсвания, зацапвания, протрито, захабено, да няма разкъсани краища. При сключването на 
договор с определения за изпълнител, възложителят ще извърши преглед и приемане с приемно-
предавателен протокол на предоставения постелъчен инвентар за съответствие с поставените 
изисквания. 

Постелното бельо да е собственост на изпълнителя и да се предостави за ползване за срока 
на действие на договора. При необходимост възложителят ползва и собствено бельо, като 
изпълнителя го изпира и полага грижа на добър стопанин. 

Възложителят си запазва правото ежемесечно през срока на действие на договора да 
извършва текущ контрол на вида и качеството на предоставения постелъчен инвентар от 
изпълнителя. Същият ще става с издаването от страна на възложителя на констативни протоколи, 
подписани от двете страни. При установяване на два и повече пъти, на повече от 10 % от 
предоставеното количество постелъчен инвентар, неотговарящ на изискванията на възложителя 
/трайни петна, фиксирана кръв, скъсано, захабено бельо и други/, същият има право да прекрати 
договора с изпълнителя без предизвестие и без да дължи неустойки от своя страна. 

Всяко предаване и получаване на пране се удостоверява с приемно-предавателен протокол, 
подписан от представители на възложителя и изпълнителя. 

В приемно-предавателния протокол за замърсеното пране се посочва предаденото от 
възложителя на изпълнителя замърсено пране като вид и тегло. 

В приемно-предавателния протокол за чистото пране се посочва предаденото от 
изпълнителя на възложителя обработено чисто пране като вид и брой. 

Перилният процес се извършва в съответствие с изискванията на Наредба № 37/16.10.1995 
г., обн., ДВ, бр. 95 от 27.10.1995 г., попр. бр. 97 от 03.11.1995 г. на Министъра на 
здравеопазването за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените 
перални. 

Перилният процес включва предварително изпиране, същинско пране и изплакване.  
Изпирането и дезинфекцията на текстилните материали се извършват само по 

термодезинфекционен и химиотермодезинфекционен перилен метод. 
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Всеки участник задължително трябва да представи документи, удостоверяващи вида и 
произхода  на използваните перилни препарати, а за използваните дезинфекционни средства – 
разрешение от МЗ за пускане на пазара на биоцидни препарати. Разходите за тях, както и за други 
материали и консумативи, необходими за изпълнение на поръчката, се включват в крайната цена, 
която участникът предлага в ценовото си предложение. 

Определеният за изпълнител участник извършва транспортиране на текстилните 
материали, обект на обществената поръчка от и до съответния склад на “МБАЛ – ШУМЕН” АД – 
гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 и в склада, ползван от „МБАЛ-ШУМЕН” АД в гр. Нови 
пазар, ул. „Христо Ботев” № 22 със собствен транспорт и за своя сметка. 

 
2.2. Срок за извършване на услугата: 
Изземването на събраните за пране в склада на „МБАЛ – Шумен” АД, гр. Шумен, ул. 

„Васил Априлов” № 63 болнично бельо, работно облекло и постелъчен инвентар се извършва, 
както следва: 5 дни седмично – всеки работен ден от седмицата /без събота и неделя/ и всеки 
трети почивен или празничен ден /ако са повече от три последователни дни/, по график /7:30 до 
8:30 часа/ от обособено за това помещение /склад/, на територията на лечебното заведение, от 
представител на изпълнителя, с участието на отговорника по приемане и предаване на 
болничното бельо. Приемането на готовите единици в склада на „МБАЛ – Шумен” АД също се 
извършва 5 /пет/ дни седмично - всеки работен ден от седмицата /без събота и неделя/ и всеки 
трети почивен или празничен ден /ако са повече от три последователни дни/. 

Изземването на събраните за пране в склада, ползван от „МБАЛ – Шумен” АД в гр. 
Нови пазар, ул. „Христо Ботев” № 22 болнично бельо, работно облекло и постелъчен инвентар 
се извършва, както следва: 2 дни седмично – понеделник и четвъртък и всеки трети почивен или 
празничен ден /ако са повече от три последователни дни/, по график /7:30 до 8:30 часа/ от 
обособено за това помещение /склад/, на територията на лечебното заведение, от представител на 
изпълнителя, с участието на отговорника по приемане и предаване на болничното бельо. 
Приемането на готовите единици в склада, ползван от „МБАЛ – Шумен” АД в гр. Нови пазар, ул. 
„Христо Ботев” № 22 също се извършва 2 дни седмично – понеделник и четвъртък и всеки трети 
почивен или празничен ден /ако са повече от три последователни дни/. 

 
Изпраното бельо, комплектовано и етикетирано по артикули и отделения, да бъде 

пакетирано в найлонови торби с цел запазване на хигиенните качества, както и намаляване 
рисковете от увреждане и контаминация. 

 
3. Критерий за оценка на офертата. 
Класирането ще се извършва по критерий най-ниска предложена цена за 1 кг сухи, 

изпрани, дезинфекцирани, изсушени, изгладени, сортирани, опаковани и транспортирани до 
съответните складове на възложителя текстилни материали.  

Крайната цена включва всички разходи, включително ДДС. Цените се закръглят до 
втория знак след десетичната запетая включително. 

 
 
VI. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА ЗА УЧАСТИЕ 

В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА И ОБРАЗЕЦ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
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1. Общи положения 
С настоящите указания се определят правилата за подготовка на офертата и изискванията 

към участниците в откритата процедура с предмет: „Пране, дезинфекция, сушене и гладене на 
болнични текстилни материали 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 321а от Наказателния кодекс, както и за престъпление против собствеността по 
чл. 194–217 от Наказателния кодекс, за престъпление 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. има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на 
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 
задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 
държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

2.2.5. 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 актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си; 

2.2.6. 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; 

2.2.7. 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; 

2.2.8. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за  престъпление по чл. 
136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 
172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 



 
 

 7 

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. 2.2.6, т. 2.2.8 и т. 2.2.9. от настоящата документация  /чл. 

47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2, 4 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 участие в 

откритата процедура; 
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. 

 
 
3.2. Съдържание на офертата 
Всяка оферта задължително трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни 

и надписани плика, както следва: 
      3.2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който да се поставят следните 
документи, изисквани от Възложителя: 
 
Приложение № 1 

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; 
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 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 и квалификация: 
 
- Участникът да има изпълнени през последните три години, считано от датата, определена 

като краен срок за представяне на офертите, най‐малко три еднакви или сходни с предмета на 
настоящата обществена поръчка услуги (пране на болнични текстилни материали). 

Това обстоятелство се доказва с представянето на списък на услугите, които са 
еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка /пране на болнични текстилни 
материали/, извършени през последните три години, считано от датата на подаването на 
офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 
извършените услуги.  

Доказателството за извършената услуга се предоставя под формата на удостоверение, 
издадено от получателя, или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в 
който е публикувана информация за услугата. 

 
Неизпълнението на посоченото минимално изискване е основание за отстраняване 

на участника. 
 
- Участникът трябва да осигури минимум седем /7/ на брой служители, които да обезпечат 

организацията, изпълнението, контрола и качеството на поръчката. 
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на списък на 

отговорните и техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще 
бъдат пряко ангажирани с организацията, изпълнението, контрола на качеството на 
извършваната услуга, предмет на възлаганата обществена поръчка. 

 
- Участникът следва да притежава валидно удостоверение за вписване в регистъра на обект 

с обществено предназначение /обществена пералня за изпиране на болнично бельо, вкл. и бельо 
от отделения за лечение на инфекциозно болни и туберкулозно болни/ от РЗИ. 

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на 
удостоверение за вписване в регистъра на обект с обществено предназначение /обществена 
пералня за изпиране на болнично бельо, вкл. и бельо от отделения за лечение на инфекциозно 
болни и туберкулозно болни/ от РЗИ. 

 
- Участникът да разполага с минимум 2 автомобила за изпълнение на дейностите, предмет 

на настоящата поръчка. 
Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето декларация по 

чл. 51, ал.1, т. 9 от ЗОП, съдържаща списък на транспортните средства,  с които участникът 
разполага за изпълнението на обществената поръчка. 

 
- Участникът да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на 

обществената поръчка – минимум четири професионални перални машини, от които две 
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бариерни перални машини за изпиране на болнично пране, минимум четири сушилни, минимум 
два каландъра. 

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето декларация, 
съдържаща списък на необходимото техническо оборудване, с което участникът разполага за 
изпълнението на обществената поръчка. Списъкът следва да съдържа опис на машините и 
съоръженията – професионални перални машини, бариерни перални машини за болнично пране, 
каландри, центрофуги, сушилни, с посочване на модел, марка, капацитет и година на 
производство. 
 

- Участникът следва да извършва предлаганата услуга предмет на настоящата поръчка 
/пране на болнични текстилни материали/ качествено и в съответствие с нормативните 
разпоредби на Наредба № 37/1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатация 
на обществените перални и изисквания на контролния орган РЗИ. 

Съответствието с поставеното изискване се доказва с представянето на декларация в 
свободен текст от името на участника, че по време на технологичния процес ще се спазват 
разпоредбите на Наредба № 37/1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и 
експлоатация на обществените перални. 
 

 
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 по образец: 
 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 /по приложения образец/; 
 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 /по приложения образец/. 

 Декларация за приемане на условията в проекта на договор /по приложения 
образец/. 
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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.      

  Приложените към офертата документи да са подредени в гореизброения ред за 
улеснение работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите. 
 
Приложение № 6 

3.2.2. Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 
поставят: 

- „Техническо предложение за изпълнение на поръчката” по приложения по-долу в 
документацията образец; 

- Документи, удостоверяващи вида и произхода  на използваните перилни препарати; 
 - За използваните дезинфекционни средства – разрешение от МЗ за пускане на пазара на 

биоцидни препарати; 
-  Декларацията по чл. 33, ал. 4 от ЗОП – ако е приложимо. 

 
 

ОБРАЗЕЦ  
 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за 

нуждите на „МБАЛ – ШУМЕН” АД”. 
 
 

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

( наименование на участника) 
 

и подписано 
от:............................................................................................................................................. 
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(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: „Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали 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 от 90 
/деветдесет/  календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата. 
Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията за 

участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде възложена. 
При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на възложителя, 

съгласно документацията за участие. 
Съгласни сме ако бъдем избрани за изпълнител да предоставим постелъчен инвентар по 

количества и видове подробно описани в Техническата спецификация на настоящата обществена 
поръчка. 

Съгласни сме ако бъдем избрани за изпълнител да предоставим постелъчен инвентар с 
добър външен вид – да няма скъсвания, зацапвания, протрито, захабено, да няма разкъсани 
краища. 

Съгласни сме ако бъдем избрани за изпълнител при необходимост да перем и бельо, 
собственост на болницата. 

Съгласни сме ако бъдем избрани за изпълнител, при сключване на договора да се извърши 
преглед и приемане с приемно – предавателен протокол на предоставения постелъчен инвентар за 
съответствие с поставените изисквания. 

Съгласни сме ако бъдем избрани за изпълнител на извършването на ежемесечен текущ 
контрол от Възложителя на вида и качеството на предоставеният постелъчен инвентар. 

Съгласни сме изземването и предоставянето на единиците текстилни материали да се 
извършва от и до склада на „МБАЛ – Шумен” АД в гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 5 дни 
седмично – всеки работен ден от седмицата /без събота и неделя/ и всеки трети почивен или 
празничен ден /ако са повече от три последователни дни/. 

Съгласни сме изземването и предоставянето на единиците текстилни материали да се 
извършва от и до склада, ползван от „МБАЛ-Шумен” АД в гр. Нови Пазар, ул. „Христо Ботев” № 
22 2 дни седмично – понеделник и четвъртък и всеки трети почивен или празничен ден /ако са 
повече от три последователни дни/. 

Съгласни сме плащането на услугата да се извършва веднъж месечно, отложено за срок от 
30 /тридесет/ календарни дни от датата на представяне на фактура и приемо-предавателен 
протокол. 
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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, 
съгласно изискванията на възложителя. Предлаганите цени са крайни, вкл. всички разходи и 
дължими данъци. 
 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. 3 от ЗОП. 

 
                    Дата ………………год.        УПРАВИТЕЛ: ……………………… 

           /или упълномощен представител/ 
(подпис и печат) 

 
 
 
 

        3.2.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  
Предлаганата цена за извършване на услугата по пране, сушене и гладене на болнични 

текстилни материали се попълва по Образеца на ценово предложение по-долу и се поставя в 
отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана цена”. 

  
 
 

ОБРАЗЕЦ  
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ: “Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали за 

нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД” 
 

 
Предлаганата цена за изпълнение на поръчката за един килограм сухи, изпрани, 

дезинфекцирани и изгладени болнични текстилни материали болнично бельо, /вкл. и бельо от 
отделения за лечение на инфекциозно болни и туберкулозно болни/, операционно бельо, 
постелъчен инвентар, работно облекло, завеси, одеяла, олекотени завивки и др. подобни/, е: 
……………………. лв. (словом……………………………………………………………………лв.)  с 
начислен ДДС, и представлява окончателна сума, до краен получател. 
 

Декларираме, че сме: 
1. Съгласни, ако бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, да запазим без 
промяна цената, включваща всички разходи по изпълнение на услугата, с включен ДДС; 

 
 
Дата: …………… г.      Подпис и печат: .......................... 
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Непредставянето на цената в отделен плик и представянето й на друго място в 

офертата на участника, различно от плик № 3 с надпис „Предлагана цена” е основание за 
предлагане за отстраняване на участника! 

 
 
 

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 BG70 DEMI 9240 5000 1132 97 
BIC DEMI BGSF 
 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 гаранцията за участие е 1393,33 лева. 
4.2. Документ за внесена гаранция за участие се представя при подаване на офертата. 

  4.3. Сумата, внесена от участниците като гаранция за участие в процедурата, се 
освобождава 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 гаранцията, 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, независимо от нейната 
форма, 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 
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Възложителя, за сума в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на поръчката и за срок от  30 
/тридесет/ 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. 

  
 
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  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 което 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” 
Върху външния плик участникът посочва име или фирмено наименование, адрес за 

кореспонденция, телефон/факс, електронен адрес и предмета на настоящата обществена поръчка. 
 
5.5. Подаване на офертата 
5.5.1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за участие в 

откритата процедура.            
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. 
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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 11.05.2016 г. в  

заседателната зала на II етаж на Терапевтичен блок на „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 
6.2. Отварянето на офертите се извършва от назначена от възложителя комисия за 

провеждане на процедурата. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 
средствата за масово осведомяване и други лица. 

6.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието 
на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик 
№ 3. В случай, че при отваряне на офертите присъства представител на участниците, то комисията 
му предлага да подпише плик № 3 на останалите участници.  

След това комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички 
документи, съдържащи се в него. В случай, че при отваряне на офертите присъства представител 
на участниците, то комисията му предлага да подпише документите, съдържащи се в плик № 2 на 
останалите участници. 

Комисията отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа 
и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14. 
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С извършване на действията посочени в настоящата точка, приключва публичната част от 
заседанието на назначената от възложителя комисия. 

6.4. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор и съставя протокол № 1. Когато установи липса на документи и/или 
несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, вкл. фактическа грешка, 
комисията ги посочва в протокол № 1 и го изпраща до всички участници в деня на публикуването 
му в Профила на купувача. 

6.5. Участниците следва да представят на комисията съответните документи в срок до 5 
/пет/ работни дни от получаването на протокол № 1. Участникът може в съответствие с 
изискванията, посочени в настоящата документация и в обявлението, да замени представени 
документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от Възложителя 
критерии за подбор. 

6.6. След представянето на документите по т. 6.5. комисията ги разглежда и преценява 
съответствието на участниците с критериите за подбор. Комисията не разглежда документите в 
плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 

6.7. Комисията предлага за отстраняване от участие в откритата процедура участник, 
който: 

6.7.1. не е представил някой от необходимите документи или информация по т. 3.2 от 
настоящите указания; 

6.7.2. за когото са налице обстоятелствата по т.2.2 от настоящите указания 
6.7.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от 

възложителя; 
6.7.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 
6.7.5. за когото по реда на т.6.8 от настоящата документация комисията е установила, че е 

представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя 
критерии за подбор. 

6.8. Комисията при необходимост може по всяко време: 
6.8.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 
6.8.2. 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. 

6.9. Оценяването на офертите се извършва, съгласно посочения в документацията 
критерий – най–ниска предложена цена. 

6.10. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала предложенията в 
Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на Възложителя. 

6.11. Не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето на ценовите 
предложения, комисията обявява чрез съобщение в Профила на купувача датата, часа и мястото 
на отварянето им. 

6.12. Отварянето на ценовите предложения се извършва публично. При отварянето на 
ценовите предложения, комисията оповестява предлаганите цени. В случай че при отваряне на 
ценовите предложения присъства представител на участниците, то комисията му предлага да 
подпише ценовите предложения на останалите участници. 



 
 

 17 

6.13. Когато ценовото предложение на участник е с повече от 20 на сто по-благоприятно 
от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, комисията изисква от 
него подробна писмена обосновка за начина на образуването на предлаганата цена, която той 
трябва да представи в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на искането за това. 

6.14. Комисията съставя протоколи за хода на работата си при разглеждането, оценяването 
и класирането на офертите, които се подписват от всички членове на комисията, след което 
протоколите се предават на Възложителя, заедно с цялата документация. Комисията приключва 
своята работа с приемането на протоколите от Възложителя. 

6.15. В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията, 
Възложителят издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците, 
отстранените от процедурата участници и мотивити за отстраняването им, както и участника, 
определен за изпълнител. 

6.16. Възложителят изпраща решението по предходната точка на участниците в откритата 
процедура в 3 /три/ дневен срок от издаването му. 

6.17. Възложителят публикува в Профила на купувача решението заедно с протоколите на 
комисията и в същия ден изпраща решението на участниците. 

6.18. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5, и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок 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. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи 
договор, Възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 
класиран участник и да сключи договор с него. Ако и вторият участник откаже сключването на 
договор, Възложителят прекратява процедурата. 

7.2. 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 преди изтичане на срока по чл.41, 
ал. 3 от ЗОП. 

7.3. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при 
подписването на договора: 
 7.3.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10; 
 7.3.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
        7.3.3. 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. 

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

7.5. Страните по договора за възлагане на обществена поръчка не могат да го изменят, с 
изключение на случаите, визирани в чл. 43 от ЗОП. 

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

обществените поръчки. 
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О  Б  Р  А  З  Ц  И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 
 
1.Фирма /наименование/ или име на участника: 
………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………..
.……………………………………………………………………………………………………………....
. 
 
2.Седалище и адрес 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: 
……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
Длъжност: 
…………………………………………………………………………………………………... 
 
6. Лице за контакти: 
Име и фамилия: 
…………………………………………………………………………………………….. 
Длъжност: 
…………………………………………………………………………………………………... 



 
 

 19 

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: 
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. 
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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/. 

 
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. 
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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/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: Пране, дезинфекция, сушене и гладене на 
болнични текстилни материали 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: ............................ 
 
 

 
 
 
 
 

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 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: Пране, дезинфекция, сушене и гладене на 
болнични текстилни материали 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: Пране, дезинфекция, 
сушене и гладене на болнични текстилни материали 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 
  
 

Долуподписаният/ата 
...................................................................................................................... 
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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: „Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни 
материали за нуждите на “МБАЛ - Шумен” АД” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

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

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

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  
                                                                   /ненужното се зачерква/ 
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 

 
Подписаният/ата............................................................................................................................................, с 
ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 
……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 
…………………………….…….……………………………………………………………………………
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…………………...………………………………………………………………………..…...., 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 „Пране, дезинфекция, сушене и гладене 
на болнични текстилни материали 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: ........................... 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
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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: Пране, дезинфекция, 
сушене и гладене на болнични текстилни материали 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 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: 
Пране, дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали 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 
 

Днес, ………………………... година, в град Шумен, между: 
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„МБАЛ – ШУМЕН”  АД, със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул.”Васил 
Априлов” № 63, вписано в търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК 127521092, 
тел. 054 855 755, факс 054 800 751, представлявано от изпълнителния директор д‐р Атанас 
Георгиев Атанасов, от една страна, наричано по‐долу “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”  
и 
 ............................................................................................., със седалище и адрес на 
управление: гр. ……………………………., ул.„......................................” № ...., вписано в 
търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК……………………………………., 
тел…………………………………. факс ……………………. представлявано от 
............................................................................, от друга страна, наричано по‐долу 
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание чл.74, ал.1 от Закона за обществените поръчки, се сключи 
настоящият договор. 

 
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва пране, 
дезинфекция, сушене и гладене на болнични текстилни материали на „МБАЛ – ШУМЕН” АД. 

1.1. Предметът на договора включва: пране чрез термодезинфекционен и 
химиотермодезинфекционен метод с препарати на ензимна и кислородна основа с широк спектър 
на действие; отстраняване на трайно фиксирани петна; дезинфекция; сушене; гладене; сортиране; 
опаковане и транспортиране до съответния склад на възложителя, на болнични текстилни 
материали: болнично бельо, операционно бельо, постелъчен инвентар, работно облекло, завеси, 
одеяла, олекотени завивки и др. подобни, наричани обобщено «болнични текстилни материали», 
по начин, запазващ хигиенните качества, без рискове за увреждане. 

1.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя свой постелъчен инвентар за безвъзмездно ползване за 
срока на договора, необходим за дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 1300 /хиляда и 
триста/ комплекта (долен чаршаф,плик, калъфка).  

1.2.1. Единичната цена на закупените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ артикули е: 
‐ Долен чаршаф………….. 
‐ Плик………… 
‐ Калъфка за възглавница…………. 
1.2.2. Предоставеният от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постелъчен инвентар трябва да е с добър 

външен вид – да няма скъсвания, зацапвания, протрито, захабено и разкъсани краища, през целия 
срок на договора. При сключване на договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще извърши 
преглед и приемане с приемателно‐предавателен протокол на предоставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
постелъчен инвентар за точно съответствие с поставените изисквания. 

1.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките на изпраните болнични 
текстилни материали до склада на „МБАЛ – ШУМЕН” АД, намиращ се в гр. Шумен, ул. „Васил 
Априлов” № 63, според съгласуван между двете страни график и предложената от него оферта: 5 
дни седмично – всеки работен ден от седмицата /без събота и неделя/ и всеки трети почивен или 
празничен ден /ако са повече от три последователни дни/. 

1.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва доставките на изпраните болнични 
текстилни материали до склада, ползван от „МБАЛ-ШУМЕН” АД, намиращ се в гр. Нови Пазар, 
ул. „Христо Ботев” № 22, според съгласуван между двете страни график и предложената от него 
оферта: 2 дни седмично – понеделник и четвъртък и всеки трети почивен или празничен ден /ако 
са повече от три последователни дни/. 
 
    ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 
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 2. Договорът влиза в сила от ...................... г. и е валиден до ......................... г. 
2.2. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова процедура за 

възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът запазва 
действието си при същите условия до нейното приключване и сключването на нов договор. 
 

ІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.3 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 
3.1. Да изработи график за предаване и приемане на болничните текстилни материали, 

обект на настоящия договор. 
3.2. Да предава мръсните и приема чистите болнични текстилни материали на базата на 

приемателно‐предавателен протокол. 
3.3. Да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ стойността на услугата: …………………….. лв. с 

включен ДДС за килограм сухо пране. Плащането се извършва по банков път по банкова сметка 
................................................................................, BIC ......................................, при банка 
........................................ – клон ………………………………, веднъж месечно, отложено в срок от 
30 /тридесет/ календарни дни след представянето на  фактура и приемно-предавателен протокол 
от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

3.4. Да приеме за отговорно пазене и ползване предоставените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
болнични текстилни материали. 

3.5. При констатирани липси на постеловъчния инвентар да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
липсващите единици по цени обявени в т.1.2.1. 

3.6. При изтичане срока на договора или неговото прекратяване, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се 
задължава в срок от 14 дни да върне предоставения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ постелъчен инвентар. 

Чл.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права: 
4.1. Да осъществява постоянен контрол на количествата и качеството на изпиране и 

дезинфекция на всяка доставка. 
4.2. Да осъществява ежемесечен контрол на вида и качеството на предоставения 

постелъчен инвентар от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за съответствие с посочените в Чл.1 т.1.2.2. от 
настоящия договор изисквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

4.3. Да изисква необходимата документация, съпровождаща доставката. 
4.4. При несъответствие в количеството и/или качеството на всяка доставка да поиска 

тяхното изправяне в срок до един работен ден. 
 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните задължения: 
5.1. Да изпълнява предмета на договора, съгласно условията и одобреното предложение. 
5.2. Да извършва услугата с препарати, притежаващи разрешителни за употреба. 
5.3. Да издава съответните документи /фактура - оригинал и приемно-предавателен 

протокол/ за извършените услуги.  
5.4. Да приема и предава изпраното бельо на упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, 

съгласно приемателно‐предавателен протокол. 
5.5. Да изкърпва постеловъчния инвентар или веднага да подменя негодния за употреба. 
5.6. Да осъществява предаването и приемането на болничните текстилни материали със 

собствен транспорт до и от съответните складове на лечебното заведение. 
5.7. Услугата да отговаря на изискванията за дезинфекция на бельо и работно облекло чрез 

химиотермодезинфекция с комбинирано въздействие на топлина от 50 до 90 градуса по Целзий и 
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дезинфекционен препарат. Препаратите да притежават широкоспектърно действие и да не се 
деактивират от органични замърсители, съгласно указание от 1998 г. на МЗ. 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има следните права: 
6.1. Да подписва, приема и предава документи във връзка с извършването на услугата, 

предмет на настоящия договор. 
6.2. Съвместно с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да прави периодични проверки  - два 

пъти годишно, относно наличността на зачисления постелъчен инвентар. 
6.3. При точно изпълнение на услугата да получава стойността на изпраното бельо по 

договорената цена и в срока за изплащане, съгласно разпоредбите на този договор. 
 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.7. Договорът се прекратява: 
а/ при изтичане на срока на договора. 
б/ по взаимно съгласие, изразено в писмена форма. 
в/ с подписване на нов договор със същия предмет по реда и при условията на ЗОП. 
г/ в други случаи, предвидени в нормативен или подзаконов нормативен акт. 

 
Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали настоящия договор, едностранно и без 

предизвестие, в случай, че: 
а/  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заяви отказ за изпълнение на договора. 
б/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва услугата съгласно представеното и одобрено 

предложение, установено повече от два пъти с рекламационни документи, подписани от лицата, 
които приемат и предават артикулите текстилни материали. 

в/  При трайно и системно влошаване качеството на услугата, установено повече от два 
пъти с рекламационни документи, подписани от лицата, които приемат и предават текстилните 
материали; 

г/ установи повече от два пъти, че повече от 10% от доставеното количество постелъчен 
инвентар не отговаря на изискванията за външен вид и качество посочени в Чл.1. т.1.2.2. от 
настоящия договор. 
 

VІ. ОТГОВОРНОСТ 
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5 % /нула цяло и пет процента/ 

върху стойността на забавената доставка за всеки просрочен ден, но не повече от 3 % /три 
процента/ от стойността на договора. 

Чл.10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 3 % /три процента/  от стойността 
на договора, в случаите посочени в Чл.8. от настоящия договор. 

Чл.11. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
законната лихва за периода на забавата. 

Чл.12. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно неустойките по чл. 9 и 
чл. 10 по следния ред: първо чрез прихващане от дължими суми; при липса на такива суми – от 
гаранцията за добро изпълнение по настоящия договор, след което по съответния законов ред. 

Чл.13. Плащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси 
обезщетение за претърпени вреди и пропуснати ползи над размера на договорената неустойка. 

 
VІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл.14./1/ Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ………………………лева, 
представляваща 5 % от стойността на договора и се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при 
подписване на договора. 
 14./2/ Гаранцията за изпълнение на договора може да бъде дадена и под формата на 
банкова гаранция в размер на ............................. лева, представляваща 5 % от стойността на 
договора, валидна за срока на договора, но не по-малко от 30 /тридесет/ 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.  

14./3/  Гаранцията за изпълнение на договора се освобождава в срок до 30 /тридесет/ 
календарни дни, считано от датата на приключване изпълнението на договора, при точно 
изпълнение на всички клаузи и условия на същия от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.15./1/. 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. 

15./2/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на 
задълженията си с внесената от него гаранция за изпълнение на договора  

15./3/. При частично неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се удовлетворява от предоставената гаранция в размер на 10 % от стойността й. 

15./4/. 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 и пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

15./5/. При неизпълнение на задълженията от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ изцяло, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в пълното си право да задържи целия размер на предоставената гаранция и 
да прекрати договора. Прекратяването на договора става съгласно заложените клаузи в настоящия 
договор. 

 
VІІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.16. Страните се уговорят да разрешават възникналите разногласия относно 
тълкуването, изпълнението и прекратяването на договора посредством споразумение. При 
невъзможност от решаване на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до 
разглеждане и решаване от компетентните съдилища на Република България. На основание 
чл.117, ал.2 от ГПК страните се съгласяват, че компетентен да разгледа имуществен спор между 
страните, като първа инстанция, ще бъде Районен съд гр. Шумен, съответно Окръжен съд гр. 
Шумен. 

Чл.17. Настоящият договор се сключва и изпълнява в съответствие със законодателството 
на Република България и представлява цялостно уреждане между страните по отношение 
предмета на договора. 

 
Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него: 
Приложение № 1‐ Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 
Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
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ЗА ВСИЧКИ НЕУРЕДЕНИ В ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ 

РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗОП. 
 


