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І. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ, ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ, КОЛИЧЕСТВО И ПАРАМЕТРИ, 
СРОК  И МЯСТО ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 
1. Обект на обществената поръчка – доставки. 

2. Предмет на обществената поръчка – Периодична доставка на дезинфектанти за 

нуждите на “МБАЛ - ШУМЕН” АД. 

3. Прогнозна стойност – 35 535 лв. без ДДС. 

4. Количество и параметри на обществената поръчка – съгласно техническа 

спецификация, приложена към настоящите указания. Количествата в 

техническата спецификация са ориентировъчни. 

5. Срок за изпълнение на обществената поръчка – за срок от 12 месеца, считано от 

датата на сключване на договора. 

6. Място за изпълнение на обществената поръчка: Болничните складове на „МБАЛ-

ШУМЕН” АД: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63 и гр. Нови пазар, ул. 

„Христо Ботев” № 22. 

7. Срок на валидност на офертата – 90 календарни дни. 

8. Срок на доставка – не повече от 72 часа от подаване на съответната заявка. 

 
ІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 
1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено и което отговаря на условията, посочени в ЗОП и 

обявените изисквания на възложителя в указанията за участие.  

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. 

     3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

     4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на 

ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

5. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 

6. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице 

някое от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП, а 

именно : 

• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл.194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 

260, чл. 301 – 307, чл. 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези, посочени по-горе, в друга държава – членка или трета страна; 

• има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по 

тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 

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

• е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.5 от ЗОП; 
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• е установено, че е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор или не е предоставил изискващата се информация, свързана 

с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на 

критериите за подбор; 

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

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

• лицата, които представляват участника 

• лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

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

решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на 

управителните или надзорни органи. 

8.   Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 

въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от 

ЗОП. За тази цел участникът може да докаже че: 

• е погасил задълженията си по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или 

обезпечени; 

• е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 

нарушение; 

• е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно в съдействал 

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

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. 

9. В случай, че участник е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от 

ЗОП, тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат 

доказателства в подкрепа на същите. Мотивите за приемане или отхвърляне на 

предприетите от участника мерки и представените доказателства се посочват в протокола 

от работа на комисията. 

10. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване от участие в 

процедурата и съответствие с поставените критерии за подбор чрез представяне на 

документите, описани в настоящите указания за участие. 

11. Лицата, които декларират липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 2, и 7 от 

ЗОП са: 

• лицата, които представляват участника 

• лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника 

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

решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, 

еквивалентен на този, валиден за представящите го лица, членовете на 

управителните или надзорните органи. 

12. Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 2, и 7 от 

ЗОП  ( по образец, приложение към офертата). 

13. В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 
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обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответната регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт 

и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 

14. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под 

която обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

15. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителният акт,  споразумение и/или друг приложим 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и 

следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

16. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

17. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът 

следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му  за извършеното 

класиране и преди подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

18. Възложителят отстранява от участие във възлагането на участник, който е 

обединение от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице 

някое от посочените в чл.54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване 

19. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който 

ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да 

представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

20. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице 

основания за отстраняване от процедурата. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е за изпълнителя. 

21. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви 

промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 

22. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 

изпълнени едновременно следните условия: 

• за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата; 
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• новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейности. 

23. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на горните условия, заедно с 

копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в тридневен срок 

от тяхното сключване 

24. Участниците могат да с позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние и техническите способности. 

25. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може 

да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от 

третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за 

подбор,  за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то 

не отговаря на някое от горните условия. 

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от 

участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние. 

 
 

ІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
 

1. Годност за упражняване на професионална дейност. 
 1.1. За ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 участникът следва да притежава 
Разрешение, издадено от Министъра на здравеопазването, за пускане на пазара на 

биоцидни препарати по реда на ЗЗВВХВП. 

 За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът 

представя заверено копие на валидно разрешение. 

 1.2. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 участникът следва да притежава 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния 

директор на ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските изделия. Производителите, 

установени на територията на Република България, могат да не представят Разрешение за 

търговия на едро с медицински изделия. 

 За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът 

представя заверено копие на валидно разрешение /ако е приложимо/. 

 

2. Минимални изисквания за икономическото и финансово състояние 
 2.1 Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

 

3. Минимални изисквания към техническите и професионални способности на 
участниците: 
 3.1 Участникът трябва да е изпълнил поне 1 (една) доставка с предмет идентичен или 

сходен с този на поръчката за последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата. Под сходен предмет се разбира: Доставка на дезинфектанти. 

 За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 
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поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка. Като доказателство за извършените доставки се приемат препоръки 

и/или референции, издадени от получателите на доставките, посочване на публични 

регистри, в които се съдържат данни за изпълнените доставки. 

 3.2. Участникът следва да притежава валиден сертификат за въведена система за 

управление на качеството съгласно ISO 9001: 2008 на производителя, или еквивалентен. 

 За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът 

представя заверено копие от валиден сертификат на производителя EN ISO 9001:2008 или 

еквивалентен с обхват в областта на предмета на поръчката. 

 3.3. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 участникът следва да представи  

валиден сертификат ISO 13485:2003 на производителя, или еквивалентен. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът 

представя заверено копие от валиден сертификат на производителя EN ISO 13485:2003 или 

еквивалентен с обхват в областта на предмета на поръчката. 

3.4. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 участникът следва да притежава 

валиден ЕС сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието, издаден от 

производителя в предвидените от закона случаи или декларация от производителя за 

съответствие на предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на 

съответните Директиви от §2 на ДР на ЗМИ .Декларацията може да бъде придружена със 

съответния сертификат. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът 

представя заверени копия на гореописаните документи. 

 3.5. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 участникът следва да притежава 

етикети и инструкции за употреба на български език. 

 За удостоверяване на съответствието с поставеното изискване участникът представя  

етикети и инструкции за употреба на български език. 

 3.6. За ОП № 10 участникът следва да представи референция от фирма, производител 

на ендоскопска апаратура, доказваща, че препаратът не уврежда материалите, от които са 

направени термолабилните медицински изделия. 

 3.7. Участникът следва да притежава информационен лист за безопасност на 

български език за всяка от обособените позиции, за които участва. 

 За удостоверяване на съответствието с поставеното изискване, участникът представя 

заверено копие от информационен лист за безопасност на български език. 

 3.8. За ОП №№ 1, 2, 3, 13, 14 и 15 участникът определен за изпълнител се задължава 

да предостави на възложителя за безвъзмездно ползване за срока на договора съответния 

брой и вид дозиращи устройства. Същите се предоставят с първата доставка на 

дезинфектанти. 

 

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА. 
КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 
1. За участие при възлагането на настоящата обществена поръчка участникът 

подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно на изискванията на 

възложителя. Не се допуска представянето на варианти в офертата. Офертата задължително 

трябва да включва всички изискуеми документи за участие в процедурата. 

2. Всеки участник има право да представи само една оферта. 

3. Всеки участник може да представи само една оферта за една, няколко, или за 

всички обособени позиции. 
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4.Офертата се подписва от представляващия участника или надлежно упълномощено 

лице, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника. 

Документите, за участие, които обективират лично изявление на конкретно лице, 

представляващо участника, не могат да бъдат подписвани от пълномощник. 

5. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци 

Възложителят има право да отстрани участника. 

6. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. Шумен. 9700, „Васил Априлов” 

№ 63 , в „Деловодство” на „МБАЛ - ШУМЕН” АД, преди датата и часа, посочени в обявата 

като краен срок за подаване на офертите. 

7. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати 

офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес 

преди изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 

офертата е за сметка на участника. 

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

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. 

9. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, като не се допуска приемане на 

оферти от лица, които не са включени в списъка. 

10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично 

или от упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна 

разписка или чрез куриерска служба.  

11. Върху опаковката участникът записва „Оферта”, посочват се наименованието на 

поръчката, наименованието на участника, адрес и лице за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес, както и обособените позиции, за които участва. 

12. Офертата се подава на български език. Когато участникът е чуждестранно 

физическо или юридическо лице или обединение на чуждестранни физически и/или 

юридически лица, офертата се представя на български език, а останалите изискуеми 

документи, които са на чужд език се представят и в превод на български език. 

13. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се представи 

като „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който  върху 

копието на документа се съдържа текста „Вярно с оригинала”, поставен е собственоръчен 

подпис на представляващия участника и е положен печат. По преценка на участника, 

такива документи могат да бъдат представени и в оригинал. В случаите, в които участникът 

е обединение, което не разполага със собствен печат, върху документа, може да бъде 

положен печат на един от участниците в обединението. 

14. Съдържащите се в настоящата документация образци на техническо и ценово 

предложение са задължителни за участниците. 

15. Срокът на валидност на офертите е 90 календарни дни, считано от крайния срок 
за подаване на оферти, определен в обявата. 

16. Възложителят осигурява пълен достъп до обявата и настоящата документация за 

участие на своя профил на купувача на адрес www.mbal-shumen.com/profile/OO-17-02 . 

17. Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците са в писмен 

вид. Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по 

един от следните начини : 

• лично – срещу подпис; 
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• по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

• чрез куриерска служба;  

• по факс; 

• по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ 

и електронния подпис; 

• чрез комбинация от тези средства; 

 

V. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 
 

В опаковката с офертата трябва да се съдържат следните документи : 

 

1. Оферта, съдържаща данни за участника – по образец; 

2. Декларация за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по образец; 

3. Декларация за обстоятелства по чл.54, ал.1 т. 3-5 от ЗОП – по образец; 

4. Списък на обособените позиции, за които участва участникът; 

5. За ОП №№ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 14, 15, 16, 17 и 18 – заверено копие от валидно 
разрешение, издадено от Министъра на здравеопазването, за пускане на пазара на 

биоцидни препарати по реда на ЗЗВВХВП; 

6. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 – заверено копие от валидно 

разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от Изпълнителния 

директор на ИАЛ в съответствие със Закона за медицинските изделия. Производителите, 

установени на територията на Република България, могат да не представят разрешение за 

търговия на едро с медицински изделия; 

7. Списък  на доставките, идентични или сходни с предмета на поръчката, извършени 

през последните три години преди датата на подаване на офертата с посочени стойности, 

дати и получатели – по образец, придружен с доказателства за извършените доставки; 

8. Заверено копие на валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен, 

издаден на производителя, с обхват в областта на предмета на поръчката.  

9. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 заверено копие на валиден 

сертификат  EN ISO 13485:2003 на производителя, или еквивалентен с обхват в областта на 

предмета на поръчката. 

10. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 заверено копие на  валиден ЕС 

сертификат за нанесена СЕ маркировка върху изделието, издаден от производителя в 

предвидените от закона случаи или декларация от производителя за съответствие на 

предлаганите продукти с европейските стандарти и разпоредби на съответните Директиви 

от §2 на ДР на ЗМИ .Декларацията може да бъде придружена със съответния сертификат; 

11. За ОП  №№ 6, 7, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 и 23 - етикет и инструкции за 

употреба на български език; 

12. Информационен лист за безопасност на български език – за всяка от обособените 

позиции, за които участва участникът. 

13. За ОП № 10 - референция от фирма, производител на ендоскопска апаратура, 

доказваща, че препаратът не уврежда материалите, от които са направени термолабилните 

медицински изделия. 

14. Декларация за остатъчния срок на годност на доставяните дезинфектанти – по 

образец; 

15. Декларация за съгласие с клаузите на проекта на договор – по образец; 

16. Декларация за срок на валидност на офертата – по образец; 
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17. Декларация за липса на свързаност – по образец; 

18. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения 

с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

контролираните от тях лица и техните действителни собственици от 

участник/подизпълнител (при наличие на такива) – по образец; 

19. Декларация за конфиденциалност /ако е приложимо/ – по образец; 

20. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за подизпълнителите (ако такива ще бъдат 

използвани) и дела от поръчката, който ще им бъде възложен, както и доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения – по образец както и декларация от посочените 

подизпълнители (при наличие на такива) по – образец ; 

21. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато 

участникът се позовава на такива; 

22. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо подход и организация 

за извършване на услугата; начин на изпълнение на услугата в съответствие с изискванията 

на Възложителя; 

23. Ценово предложение – по образец. Предлаганата цена да е с включен ДДС и 

всички други разходи по доставката. 

24. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника (в случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, 

съгласно документите му за регистрация); 

25. При участници – обединения, които не са юридически лица, в случай, че 

офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в документа за 

създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени пълномощни от 

всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да подаде офертата 

и да попълни и подпише документите, общи за обединението; 

26. Документ (договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от 

лицата, включени в обединението, в който задължително е посочен представляващ (само 

когато участникът е обединение, което не е юридическо лице), съдържащ следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

• правата и задълженията на участниците в обединението; 

• разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

• дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

• посочване на упълномощено лице, което ще представлява участника при 

изпълнението на договора и което лице е упълномощено да задължава, да 

получава указания за и от името на всеки член на обединението – оригинал 

или нотариално заверено копие; 

 

Предложението за изпълнение и ценовото предложение се подписват само от 

лицата, които имат право да представляват участника и могат да удостоверяват 

пред възложителя представителните си функции. 

 

 

VІ. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ. ОЦЕНКА 
И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 
1. Възложителят назначава със заповед комисия, която отговаря за разглеждане, 

оценка и класиране на офертите. Комисията се състои от нечетен брой членове. Действията 

на комисията се протоколират. 
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2. Офертите ще бъдат отворени от комисията в първия работен ден, следващ 

последният ден от срока за получаване на оферти, от 13 часа на адреса на Възложителя – 

гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63. Отварянето на офертите е публично и на него могат 

да присъстват участниците или техни упълномощени представители. 

3. След получаване на офертите и списъка с участниците, членове на комисията за 

провеждане на процедурата подават декларации за обстоятелства по чл.103, ал.2 от ЗОП. 

 

 4. Разглеждането, оценяването и класирането на офертите се извършва съобразно 

определения от възложителя критерий за оценка на офертите. 

 

 5. Критерий за възлагане 
Възложителят ще възложи настоящата обществена поръчка чрез определяне на 

икономически най-изгодна оферта при критерий за възлагане на поръчката най-ниска цена.  

На първо място се класира участникът, предложил оферта с най-ниска предложена 

цена за литър работен/готов разтвор.  

 
VІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ГАРАНЦИЯ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. УСЛОВИЯ ЗА ПЛАЩАНЕ 
 

1. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, 

оценяването и класиране на офертите като им изпраща утвърдения от него протокол от 

работа на комисията и в същия ден го публикува в Профила на купувача. 

2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, класиран на първо 

място и определен за изпълнител. 

3. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 

възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран 

участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по 

обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно. 

4. Преди подписване на договора участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 

представи: 

• Свидетелство за съдимост; 

• Удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на възложителя и на участника; 

• Заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 

държавата, в която обединението е установено, когато участникът определен 

за изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 

юридически лица. 

• Гаранция за изпълнение на договора, в размер от 3 % от стойността на 

поръчката. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, 

или банкова гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 

покритие на отговорността на изпълнителя. Гаранцията под формата на 

парична сума или банкова гаранция може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице гарант. В случай, че определеният за 

изпълнител участник избере да внесе гаранцията за изпълнение на договора 

под формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на „МБАЛ – 

Шумен” АД: Централна кооперативна банка АД – клон Шумен, IBAN BG74 

CECB97901048884101, BIC  CECBBGSF. 
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5. Плащанията по настоящата поръчка ще се извършват по следния начин: 

• Заплащането по договора, който предстои да бъде сключен, е отложено за срок 

от 60 /шестдесет/ календарни дни. 

• 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, след представяне на следните 

документи: фактура – оригинал; приемно - предавателен протокол, подписан 

от оправомощеното от възложителя лице и изпълнителя или оправомощено от 

него лице; копие от писмената заявка или изпратената по факс заявка за 

доставка. 


