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

1. Пълно описание на предмета на поръчката и изисквания за изпълнението  

2. Техническa спецификация 

3.   Критерий за възлагане – икономически най-изгодна оферта, въз основа на критерия 

за възлагане „най-ниска цена”. 

4.   Указания за подготовка на офертата 

5.   Защита на личните данни 

6.   Образци на документи 
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І. Пълно описание на предмета на поръчката и изисквания за 
изпълнението  

 
1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на 
медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно 
отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение към „МБАЛ - ШУМЕН” АД, 
по обособени позиции” по следните обособени позиции: 

 
ОП № 1 – Единна хардуерна платформа за аудиологични изследвания – 1 /един/ брой 

ОП № 2 – Операционен микроскоп – 1 /един/ брой 

ОП № 3 -  Видеосистема за ендоскопски изследвания и лечение в 

гастроентерологията 1 /един/ брой 

 

ОП № 4 – Вакуум аспиратор – 1 брой 

ОП № 5 -  Медицински аспиратор – 7 броя 

ОП № 6 – Портативен електрически аспиратор – 3 броя 

 

 

1.1. Доставката по обособени позиции № 4, № 5 и № 6 ще бъде възложена по реда 

на съответните им  индивидуални стойности на основание чл. 21, ал. 6 от ЗОП  и чл. 20, ал. 

4, т. 3 от ЗОП. 

1.2. С оглед на описания в т. 1.1 способ на доставка на обособени позиции № 4, 
№ 5 и № 6, участниците в настоящата обществена поръчка могат да подават оферти 
само за обособени позиции № 1,  № 2 и № 3.  За обособени позиции № 4, № 5 и № 6 не се 
подават оферти. 

 

  2. Срок за изпълнение на обществената поръчка:  

  2.1. Крайният срок за доставка на медицинската апаратура по обособени позиции № 

1 и № 2 е до 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на уведомяване от страна на 

възложителя, че е осигурено  финансиране от  Министерство на здравеопазването. 

  2.2. Крайният срок за доставка на медицинската апаратура по обособена позиция № 3 

е до 60 /шестдесет/ календарни дни от  датата на влизане в сила на договора за доставка. 

  2.3. Срок за монтаж, инсталация, предварително изпитване, въвеждане в 

експлоатация и обучение на персонала – не може да бъде по-голям от 30 /тридесет/ дни след 

доставката на медицинската апаратура и оборудване. 

  2.4. Срокът за изпълнение на договора изтича след изтичането на по-късния измежду 

срока на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на доставената медицинска 

апаратура. 

 

3. Количество и параметри на поръчката: съгласно Техническата спецификация, 

приложена в документацията на обществената поръчка. 

 

4. Място на изпълнение на поръчката: „МБАЛ – ШУМЕН” АД – гр. Шумен, ул. 

„Васил Априлов” № 63. 

 
5. Условия за изпълнение на поръчката:  
5.1. Медицинската апаратура трябва да е нова – неупотребявана, недемонстрационна 

и нерециклирана, произведена след 2018 година, с технически и функционални параметри, 

подробно описани за всеки апарат. Предложената апаратура да отговаря напълно на 
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задължителните технически изисквания, посочени в техническата спецификация. Апаратите  

се доставят, монтират и въвеждат в експлоатация в съответните предназначени за това 

помещения на „МБАЛ – Шумен” АД – Отделение по УНГ болести за ОП № 1, Операционен 

блок за ОП № 2 и Терапевтичен блок за ОП № 3 с транспорт на доставчика, като цената на 

транспорта се включва в крайната предложена цена.  

 5.2. Апаратурата се доставя, придружена със следните документи: техническа и 

сервизна документация в оригинал и задължителен превод на български език; ръководство за 

експлоатация от производителя - в оригинал и на български език /на хартиен носител и на 

електронен носител в pdf формат/. 

 

 6. Общи изисквания към гаранционното сервизно обслужване 
6.1. Гаранционният срок на предлаганата апаратура да не е по-малък от 12 

/дванадесет/  месеца от въвеждането и в експлоатация. 

6.2. Срок за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период: до 3 

/три/ работни дни от подаване на сигнала. 

6.3. Срок за отстраняване на повредата по време на гаранционния период – до 5 /пет/ 

работни дни от подаването на сигнала. Този срок се удължава със съответните срокове на 

доставка, ако частите на са налични в сервиза на изпълнителя. 

6.4. Гаранционен срок на резервните части, вложени при ремонт по време на 

гаранционния период: не по-малък от 6 /шест/ месеца. 

            6.5. Транспортните разходи за гаранционното сервизно обслужване са за сметка на 

изпълнителя. 

  6.6. В случай, че повредата не може да бъде отстранена, изпълнителят заменя 

дефектиралия апарат с фабрично нов, с характеристики, еквивалентни на  тези на 

дефектиралия.  

  

7. Ценообразуване: предлаганата цена на медицинската апаратура е крайна, с 

включен ДДС и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. доставка, монтаж, инсталация, 

въвеждане в експлоатация, предварителни изпитания, обучение на персонала за работа с 

апаратите. 

 

Стойността на ценовото предложение за ОП № 1 – Единна хардуерна платформа 
за аудиологични изследвания не трябва да надвишава 42 000  /четиридесет и две 
хиляди/ лева с включен ДДС. 

Стойността на ценовото предложение за ОП № 2 – Операционен микроскоп – 1 
брой не трябва да надвишава 135 000 /сто тридесет и пет хиляди/ лева с включен ДДС. 

Стойността на ценовото предложение за ОП № 3 – Видеосистема за ендоскопски 
изследвания и лечене в гастроентерологията не трябва да надвишава 99 972 
/деветдесет и девет хиляди деветстотин седемдесет и два/ лева с ДДС.  

 

Ако участник е подал ценово предложение за някоя обособена позиция, 
надвишаващо определената от Възложителя максимална стойност, комисията 
предлага на Възложителя съответния участник да бъде отстранен за тази ОП. 

 
 8. Прогнозната стойност на ОП № 4 Вакуум аспиратор 1 бр., ОП № 5 Медицински 
аспиратор 7 бр. и ОП № 6 Портативен електрически аспиратор 3 бр. които ще бъдат 
възложени по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, съгласно чл. 21, 
ал. 6 от ЗОП е съответно: за ОП № 4 – 1185 лв. без ДДС /1422 лв. с ДДС/, за ОП № 5 – 1190 
лв. без ДДС /1428 лв. с ДДС/, за ОП № 6 – 945 лв. без ДДС /1134 лв. с ДДС/. Общата 
прогнозна стойност на посочените три обособени позиции – 3320 лв.  без ДДС не надхвърля 
20 на сто от общата стойност на настоящата обществена поръчка. 
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 9. Обща прогнозна стойност на поръчката – 234 130 лв. без ДДС или 280 956  лв. с 
ДДС. 
 Остатъчна прогнозна стойност на поръчката /с изключение на ОП № 4, № 5 и № 6/  
– 230 810  лв. без ДДС или 276 972 лв. с включен ДДС. 

 
10. Начин на плащане:  
Плащането се осъществява в български лева, чрез банков превод, по посочена 

от изпълнителя банкова сметка в страната, по следния начин: 
- 100 % /сто процента/ от стойността в срок до 5 /пет/ работни дни след представяне 

на следните подписани документи, кумулативно:  

а/ приемно-предавателен протокол за доставка на медицинската апаратура с всички 

окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя, или упълномощени от тях лица на датата на 

доставка на медицинската апаратура;  

б/ протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на 

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура; 

в/ протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от 

Възложителя за работа с медицинската апаратура; 

г/ фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или 

упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити. 

 
11. Срок, през който участникът трябва да поддържа офертата си: 90 /деветдесет/ 

календарни дни след крайния срок за подаване на офертите.  

 

12. Договор под условие - При откриване на настоящата процедура възложителят не 

разполага с осигурено финансиране за ОП № 1 и ОП № 2, поради което договорът, който ще 

бъде сключен с определените изпълнители ще бъде в съответствие с чл. 114 от ЗОП под 

условие, с отложено изпълнение. Изпълнението на договора ще започне при осигурено 

финансиране от Министерство на здравеопазването, за което обстоятелство възложителят 

изпраща на изпълнителя писмено уведомление. Всяка от страните може да поиска 

прекратяване на договора без предизвестие и без да дължи неустойки на другата след 

изтичане на тримесечен срок от сключването му, ако не е осигурено необходимото 

финансиране за изпълнението му.  

 

II. Техническа спецификация  
 

Настоящата  техническа спецификация определя минималните изисквания за 

апаратурата по всяка обособена позиция  на обществената поръчка. Участниците могат да 

представят по-добри технически параметри, функции и характеристики в техническото си 

предложение. 

 

ОП
№ 

Наименование и техническа спецификация на обособената позиция /ОП/ 
Ед. 
мяр
ка 

 
Коли 
чество 

 

1 
ЕДИННА ХАРДУЕРНА ПЛАТФОРМА ЗА АУДИОЛОГИЧНИ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ 
Бр. 1 

 Входящо напрежение: 100 –240V, 50/60Hz   

Консумация 26 W (0.3A Max  
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Безопасност IEC 60601-1 class I, UL2601  

USB  1.1 or 2.0  
Пълно управление от компютър  

Ера предусилвател:  
Двуканален стандартен - EPA4 Кабелен колектор (4 електрода). 

Стандартно 50 cm. 
 

Усилване - 80 dB/60 dB  
Честотен обхват - 0,5 - 5000 Hz  
CMR съотношение - Минимум>118 dB. Типично 130 dB < 100 Hz  
Имунитет срещу радио смущения - T25 dB   
Максимално отместване на Vin - 2,5 V  
Входен импеданс - 10 MΩ/ 170 pF  
Захранване от хардуерната платформа  

Спецификации ЕРА 4:  
Измерване на импеданса - Избираемо за всеки електрод  
Честота на измерването - 33 Hz  
Форма на вълната  - Правоъгълни импулси  
Ток (измерване) - 19µA  
Обхват - 0.5 kΩ – 25 kΩ  

Стимули:  
Съотношение - 0.1 до 80.1 стимула в секунда при стъпка от 0.1  
Предефинирани и потребителски криви  - Bartlett, Blackman, Gaussian, 

Hamming, Hanning, правоъгълник и ръчни (нарастък/спад и плато) 
 

Маскиране - Бял шум. Калибриран и представен в peSPL  
Трансдюсери - Ear Tone ABR вътреушни слушалки, клибрирани по IEC 

711 съединител; 
 

Слушалки с независимо калибриране (опционално); Костен вибратор 

(опционално) 
 

Нива - 20 – 135.5 dB peSPL, (-10 – 100 dB nHL) в стъпка от 1 dB   
Click - 100 µs (200Hz -11kHz)  
Tone Burst (честоти) - 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 3000, и 4000 Hz  
Tone Burst (време за стимулация) - Стимулация до 780 ms  
Теснолентови CE-Chirp® LS Freq. - 500, 1000, 2000 и 4000 Hz  
Широколентови CE-Chirp®: LS - 200Hz -11kHz  
Нива на маскиране - (+30dB до -40 dB) относими към стимули, 

представени в peSPL 
 

Обработка на данни:  
Времеви прозорец за анализ на данни - (-150 ms до 1050 ms, в зависимост 

от лиценза 
 

A/D Резолюция - 16 bit.  
Честота на дискретизация - 30 kHz  
Система за отхвърляне на артефакти - Стандартна  
Нива на отхвърляне - Ръчно 0.2 - 640 µV вход с 0.1uV стъпки  
Филтри - 5kHz, 24 dB / октава  
Точки за трасе - 450 показани  
Low Pass Филтър - Няма или 17 – 12000 Hz, в зависимост от типа на 

измерването 
 

High Pass Филтър - 0.83 Hz до 500 Hz в зависимост от типа на 

измерването. 
 

DSP Low Pass Филтър - 100, 300, 750, 1k, 1,5k, 2k, 3k, 4k, 5k, 7,5k Hz  
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DSP High Pass Филтър - 0.5, 1.0, 3.3, 10, 33, 100 Hz  

Тестове и изследвания:  
Ниво на стимулите - 0 – 100 dB nHL  
Click стимули  
Широколентови CE-Chirp® & CE-Chirp® LS стимули  
Теснолентови СЕ-Chirp® & CE-Chirp® LS стимули (0.5, 1, 2, 4 kHz)  
Tone Burst стимули (0.25 – 4kHz)  
ABR (слухови отговори от мозъчния ствол)  
EcochG (електрокохлеография)  
MLR (Отговори със средна латентност)  
ALR (Късни слухови отговори)  
MMN/P300 (Несъответстваща негативност и P300 отговори)  
eABR (електрически евокирани ABR)  
Позлатени ушни електроди за еднократна употреба за ECochG тестове  

10 бр. 
 

Компютърна конфигурация:  
Процесор CPU  
Нне по-малко от 8 GB RAM  
Твърд диск с минимално пространство 10 GB (и да не е SSD  
Резолюция на дисплея не по-малка от 1280x1024 pi  
DirectX 11.x  
Видео карта   
USB порт  

Комплект за въвеждане в експлоатация:  
1 брой инсталационен диск,  

25 броя електроди за еднократна употреба  

1 брой кабел с 4 изхода за връзка с електродите  

2 броя ТМ електроди за електрокохлеография, чрез снемане на 

потенциали от тъпанчевата мембрана, 
 

1 чифт вътреушни слушалки и ушни накрайници за еднократна употреба 

(различни размери, 100 бр. общо) 
 

2 ОПЕРАЦИОНЕН МИКРОСКОП Бр. 1 
Оптики: апохроматични  

 

Моторизиран фокус с една предна леща, диапазон 200-450 мм работна 

дистанция. Долната граница на фокуса да позволява работа на 200 мм 

работна дистанция. 

 

 Окуляри главен хирург наклоняеми в диапазон от 0 до 160 градуса  

 

Моторизирано увеличение. Долната граница на моторизираното 

увеличение да позволява увеличение 1.7 пъти или по-малко. Горната 

граница на моторизираното увеличение да позволява увеличение 16.5 

пъти или по-голямо. 

 

 
Диаметър на зрителното поле: долна граница 13.0 мм или по-малко, 

горна граница 125.00 мм или по-голямо. 
 

 Стерео база: 25 мм или по-голяма  

 Микроскопът да има лъчев разпределител и асистентско място.  

 Електромагнитни спирачки на микроскопа  

 Микроскопът да има адаптор за камера  

 Микроскопът да има HD камера.  

 Стойката на микроскопа да е подова  

 Дължина на рамото на стойката да не е по-малко от 1200 мм  

 Носещ капацитет на стойката: да позволява 14кг или повече.  
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 Осветление: ксенон 300W, чрез фибро-оптичен кабел  

3 
ВИДЕОСИСТЕМА ЗА ЕНДОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 

ЛЕЧЕНИЕ В ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯТА 
Бр. 1 

 Монитор:  

 Диагонал на екрана:  мин 24 инча;  

 Видеотехнология: LCD матрица  

 Ендоскопски процесор:  

 

 С технология за цветово филтриране за визуализация на ранни 

изменения на лигавицата  чрез вграден специализиран оптичен филтър 

или чрез постпроцесинг 

 

  Електронен ZOOM;  

 
 С възможност за управление на иригационна помпа; видео принтер; 

архивираща изображения система; регулатор за въглероден двуокис 
 

 С вграден светлинен източник със светодиодна (LED) лампа;  

 
Да  може да поддържа ендоскопи с висока резолюция (HD)  на  чипа в 

дисталния край; 
 

 Да може да поддържа ригидни  ендоскопи за хирургия;  

 
Да може да  поддържа глава за камера и световодни кабели за ригидни 

ендоскопи; 
 

 С USB изход за преносима Флаш памет  

 
С Изходи - HD-SDI (SMTPE 292M), SD-SDI (SMPTE 259M) или DVI 

(WUXGA, 1080p или SXGA). 
 

 Меню за работа  на български език  

 Видеогастроскоп:  
 Зрително поле:  мин 140°;  

 Диаметър на дистална част:   макс 9,5 мм;  

 Дълбочина на зрителното поле: от 2 до 100 мм;  

 Дължина на работната част: мин 1000 мм;  

 Работен канал с вътрешен диаметър: мин 2.8 мм;  

 Ъгъл на огъване: нагоре 210°, надолу 90°, надясно 100°, наляво 100°  

 С водоустойчив конектор без нужда от защитна капачка;  

 

С технология за цветово филтриране за визуализация на ранни 

изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър  

или чрез постпроцесинг 

 

 Видеоколоноскоп:  
 Зрително поле:  мин 140°;  

 Диаметър на дистална част:   макс 13.0 мм;  

 Дълбочина на зрителното поле: от 2 до 100 мм;  

 Дължина на работната част:  мин 1600мм;  

 Работен канал с вътрешен диаметър: . мин 3.7 мм;  

 Ъгъл на огъване: нагоре 180°,  надолу 180°, надясно 160°, наляво 160°  

 С допълнтелен воден канал за измиване на лещата  

 С вариабълна втвърдимост на колоноскопа чрез механичен ринг  

 С водоустойчив конектор без нужда от защитна капачка;  

 

С технология за цветово филтриране за визуализация на ранни 

изменения на лигавицата чрез вграден специализиран оптичен филтър 

или чрез постпроцесинг 

 

 Ендоскопски тролей:  
 С минимиум четири рафта  

 Стойка за ендоскоп  
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 Стойка за монитор  

 Помпа за аспирация:  
 Буркан мин 1.5 л , автоклавируем  
 Мин ниво на вакуум минус 85кРа  
 Манометър за визуализация нивото на вакуум  

 Електронож за ендоскопски процедури:  
 Сензорен екран за настройка на режимите на работа  
 Меню за работа на български език  
 Възможност за постоянно следене на контакта на неутралния електрод  
 С режими на работа при рязане и коагулация: монополярен и биполярен  
 Мощност : мин 100 до 150W  
 Мин 4 режима при монополярно рязане   
 Мин 2 режима при биполярно рязане  

 
Възможност за автоматично измерване на импеданса и регулиране на 

мощност за постигане на  максимален ефект при минимална мощност 
 

 Педал за управление на коагулация и рязане  
4 ВАКУУМ АСПИРАТОР Бр. 1 

 
Буркани двулитрови автоклавируеми – 2 бр., с клапани против 

препълване;  

 Коничен конектор Ø 10-11-12 мм;  
 Антибактериален и хидрофобен филтър;  
 Вакуумен индикатор /кРа и Bar/;  
 Максимален вакуум  /регулируем/ - 0,90 Bar/90 kPa/675 mm Hg;  
 Силиконови автоклавируеми маркучи;  
 Максимална стойност на свободния въздушен  поток – 90 л/мин  
5 МЕДИЦИНСКИ АСПИРАТОР Бр. 7 

 Буркан еднолитров автоклавируем – 1 бр.,1 с клапан срещу препълване  
 Вакуум регулатор  

 Работен поток – 15 л/мин  

 Максимален вакуум -0,75 Bar  

 Непрекъснат режим на работа  

6 ПОРТАТИВЕН ЕЛЕКТРИЧЕСКИ АСПИРАТОР Бр. 3 
 Буркан еднолитров автоклавируем – 1бр., с клапан срещу препълване  

 Антибактериален филтър  

 Вакуум метър и вакуум регулатор  

 Максимален вакуум -0,80 Bar  

 Максимален поток – 40 л/мин   

 Непрекъснат режим на работа  

 
III. Критерий за възлагане – икономически най-изгодна оферта 

въз основа на критерия за възлагане “най-ниска цена” 
 

До оценка се допускат само предложенията, съответстващи или надхвърлящи 
минималните задължителни технически изисквания. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска цена с вкл. ДДС за 

съответната обособена позиция. 
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IV. Указания за подготовка на офертата за участие в откритата 
процедура 

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

изискванията към участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз 
на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно 
отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение към „МБАЛ - ШУМЕН” АД, 
по обособени позиции” 

 

Възложителят осигурява неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията по електронен път. Същата е публикувана на интернет адрес: www.mbal-

shumen.com/profile/OP-19-04, раздел „Профил на купувача”. 

 

2. Указания за подготовка на документите. Условия за участие и изисквания 
към участниците в откритата процедура 
 2.1. Участник в откритата процедура може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено. 

 2.2. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на 

ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща обществена поръчка. 

  2.3. Участникът се представя, като попълва част II, буква „А“ и „Б“ от електронния 

Единен европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП). 

 2.4. Възложителят остранява от участие в процедурата участник, който не отговаря 

на поставените критерии за подбор, посочени в обявлението за обществена поръчка и за 

когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

 Чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП не се прилага, когато размерът на неплатените дължими 

данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот 

за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

 2.5. Участникът следва да предостави (декларира) в част III, буква „А“ от 

електронния Единен европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП) информация 

за липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП  - чл. 108 а, чл. 159а-

159г, чл. 192а, чл. 209-213, чл. 253 – 253б, чл. 301-307, чл. 321-321а от Наказателния кодекс 

на Република българия. 

 2.6. Участникът следва да предостави (декларира) в част ІІІ, буква „Б” от 

електронния Единен европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП) информация 

за липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т. 3 и ал. 3 от ЗОП. 

 2.7. Участникът следва да предостави (декларира) в част ІІІ, буква „В” от 

електронния Единен европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП) информация 

за липсата на основания за отстраняване по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП – чл. 352 – 353е, чл. 

255б, чл. 172 от НК; чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305 от КТ и 

чл. 54, ал. 1, т. 4 и т. 5 от  ЗОП. 

 2.8. Участникът следва да предостави (декларира) в част ІІІ, буква „В” от 

електронния Единен европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП) информация 

за липсата на основания за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

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

представляват участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи, 

съгласно регистъра,  в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо 

лице, основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват, съгласно 



 11

регистъра, в който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, 

удостоверяващи правосубектността му. Когато участникът, или юридическо лице в състава 

на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по 

пълномощие, основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице. 

 Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма различие по 

отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП, ЕЕДОП може да се 

подпише само от едно от тези лица, в случай, че подписващият разполага с информация за 

доставерността на декларираните обстоятелства по отношение на останалите задължени 

лица. 

 Когато участникът е обединение, което не е юридическо лица, ЕЕДОП се подава от 

всеки от участниците в обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, 

относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението.  

 2.10. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от 

настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП. 

 2.11. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и 

обстоятелствата по чл. 55, ал.1 т. 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 е съдействал на 

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

кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения; 

�  е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса 

на труда. 

  В случай, че участник  е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1, 

т.1-4 от ЗОП,  тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат 

документи  в подкрепа на същите, описани в чл. 58 от ЗОП. Мотивите за приемане или 

отхвърляне на предприетите от участника мерки и представените доказателства се посочват 

в решението за класиране или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, 

на който се намира процедурата. 

2.12. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство  
2.12.1. Възложителят отстранява от процедурата участник, осъждан за престъпления 

по чл. 194 - 208, чл. 213а – 217, чл. 219 - 252, чл. 254а – 255а, чл. 256 - 260 от Наказателния 

кодекс /чл. 54, ал.1 т.1 от ЗОП/; 

2.12.2. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото е установено с 

влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушение по чл. 61, ал. 1, 

чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда /чл. 54, ал.1, т.6 от 

ЗОП/; 

2.12.3. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са установени с 

влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение нарушения по чл. 13, ал. 1 

от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност /в сила от 23.05.2018 г./, /чл. 54, 

ал.1, т. 6 от ЗОП/; 

2.12.4. Възложителят отстранява от процедурата участници, които са свързани лица 

по смисъла на § 2, т. 44 от ДРЗОП /чл. 107, т.4 от ЗОП/; 

2.12.5. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

обстоятелствата 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; 
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2.12.6. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 

незаконно придобитото имущество. 

Липсата на обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване 
участникът декларира в част III, раздел „Г” на еЕЕДОП, посочвайки отговор „не”.  

При наличие на обстоятелства, свързани с националните основания за 

отстраняване, участникът отговаря „да” и трябва да опише конкретното обстоятелство, 

както и евентуално предприетите мерки за надеждност. 

 2.13. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица и за член на обединението е налице някое от основанията на чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, 

т.1 от ЗОП, участникът се отстранява от процедурата. Възложителят не поставя каквито и да 

е изисквания относно правната форма под която обединение ще участва в процедурата за 

възлагане на поръчката.  

 2.14. В случай, че участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

се представя заверено копие от документ за създаване на обединението, 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. Участникът, 

който е обединение предоставя информация за правата и задълженията на участниците в 

обединението, разпределението на отговорността между членовете на обединението и 

дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението – за конкретната обществена 

поръчка. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието на 

условията, на които следва да отговарят участниците (включително изискванията за 

финансови и икономически условия, технически способности и квалификация, когато е 

приложимо) се доказват от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в 

него, с изключение на съответна 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. 

 2.15. Лице, което участва в обединение не може да подава самостоятелно оферта. В 

процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може 

да участва само в едно обединение. 

2.16. Други основания за отстраняване от участие 
 Съгласно чл. 107 от ЗОП освен на основанията по чл. 54, ал. 1 и 55, ал. 1 т. 1 от ЗОП, 

възложителят отстранява от процедурата: 

2.16.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в 

документацията; 

2.16.2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия за изпълнение на поръчката; 

2.16.3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на правила и 

изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, 

социално и трудово право, които са изброени в Приложение № 10 на ЗОП; 
 2.16.4. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято 
оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП; 
 2.16.5. участници, които са свързани лица; 
 2.16.6. участник, подал оферта, която не отговаря на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок. 

 

3. Използване на капацитета на трети лица 
 3.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

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

професионалните способности. 
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 3.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит 

за изпълнение на поръчката, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица 

само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

 3.3. 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.  

 3.4. 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.  

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

то не отговаря на някое от условията по т. 2.4, поради промяна в обстоятелства преди 

сключване на договора за обществена поръчка. 

 3.6. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица 

при спазване на условията по т. 2.2 – 2.4. 

 3.7. Участникът следва да предостави информация в част II, буква „В“ от 

електронния Единен европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП) дали ще 

ползва капацитета на други субекти. 

 3.8. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 

доказване на съответствието с критериите за подбор, за всяко от тези лица се представя 

отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по част ІІ, букви „А” и „Б” и част ІІІ, букви 

„А”, „Б” „В” и „Г” от същия. 

 

4. Подизпълнители 
 4.1. Когато участникът НЕ предвижда използването на капацитета на 

подизпълнител/-и при изпълнение на поръчката, същият заявява това обстоятелство в част 

II, буква „Г“ от електронния Единен европейски документ за обществени поръчки  

(еЕЕДОП).  

 4.2. Когато участникът предвижда участието на подизпълнител/-и при изпълнение на 

поръчката, посочва подизпълнителя/-ите в офертата си, както и дела на поръчката, който ще 

им възложи. Участникът трябва да представи доказателство за поетите от подизпълнителя/-

ите задължения, като представи декларация-съгласие, подписана от лицето/лицата, които 

представляват подизпълнителя.  

 4.3. Подизпълнителят трябва да отговаря на съответните критерии за подбор, 

съобразно вида и дела на поръчката, които ще изпълнява и за него да не са налице 

основанията за отстраняване, съгласно чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП.  

 4.4. Изпълнителят сключва договор за подизпълнение с подизпълнители, посочени в 

офертата. 

 4.5. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т. 4.3 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на договора за обществена 

поръчка. 

 4.6. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на забраната 

доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на 

обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на 

договори за услуги, които не са част от договора за обществената поръчка, съответно от 

договора за подизпълнение. 

 4.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят заплаща 

възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа 

на искане, отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен 

да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането 
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изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част 

от тях като недължими. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

 4.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя.  

 4.9. 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.  

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

обществена поръчка се допуска по необходимост,  ако са изпълнени едновременно следните 

условия: 1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение на 

дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

 4.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, които 

доказват изпълнението на условията по т. 4.10., в срок до три дни от неговото сключване. 

 4.12. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може 

да подава самостоятелно оферта. 

 4.13. Когато участник е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа информацията по част ІІ, букви „А” и 

„Б” и част ІІІ, букви „А”, „Б”, „В”  и „Г” от същия. 

 

 

5. Критерии за подбор 
С критериите за подбор се определят минималните изисквания за допустимост на 

офертите. Тъй като обхватът на поръчката е доставка на медицинска апаратура, критериите 

за подбор са еднакви за всички обособени позиции. 

 5.1. Участникът декларира съответствието с критериите за подбор, посочени от 

Възложителя чрез представяне на електронен Единен европейски документ за обществени 

поръчки (еЕЕДОП), като попълни част IV, раздели  „А” и „В” от електронния Единен 

европейски документ за обществени поръчки  (еЕЕДОП).  

 5.2. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

 5.2.1. Възложителят поставя изисквания към участниците относно годността 

(правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както следва: 

  5.2.1.1. Участникът следва да бъде регистриран като търговец по Търговския закон 

или по законодателството на друга държава членка или на друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство. Съответствието си с това 

изискване на Възложителя участникът удостоверява, попълвайки Част IV: Критерии за 

подбор, Раздел А, т. 2 от еЕЕДОП. 

 5.2.1.2. Участниците трябва да притежават валидно разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия, съгласно чл. 77 от ЗМИ, издадено от ИАЛ в случаите, когато са 

търговци, или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински изделия, 

издаден от компетентен орган на съответната държава. Такъв документ не се изисква, в 

случай че участникът е производител, установен на територията на Република България 

съгласно чл.77, ал.2 от ЗМИ. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва 

да предоставят информация с посочване на номер на разрешението за производство/за 

търговия на едро с медицински изделия в Част IV:Критерии за подбор, Раздел А, т. 1 от 

еЕЕДОП. 

 5.3. Икономически и финансови изисквания към участниците: 

 Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 
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 5.4. Технически и професионални способности. 

 Възложителят поставя следните изисквания за технически и професионални 

способности на участниците, чрез които се доказва техния професионален опит, а именно: 

 5.4.1. Участниците трябва да имат опит с дейности с предмет, идентичен или сходен 

с предмета на поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата. 

 За  сходна  дейност с тази на настоящата поръчка  се приема доставка на медицинска 

апаратура. Обемът не е от значение за доказване на професионалния опит на участника.  

 Минимални изисквания: Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с 

предмет, идентичен или сходен с този на обществената поръчка за последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата. 

 За удостоверяване на съответствието с изискването по т. 5.4.1 участниците 

следва да посочат необходимата информация за изпълнените доставки, идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, през последните три години, в таблица В, т. 

1: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор" от еЕЕДОП.  

 5.4.2. Участникът следва да разполага с: 

5.4.2.1. ЕС сертификат за нанесена «СЕ» маркировка върху изделията или 

декларация от производителя за съответствие на същите с Директива 93/42/ЕИО. 

За доказване на съответствие с изискването по т. 5.4.2.1 определеният за 

изпълнител представя при сключване на договора заверено копие от оригинален ЕС 

сертификат за нанесена „СЕ” маркировка върху изделията или заверено копие от 

декларация от производителя за съответствие на същите с Директива 93/42/ЕИО, както 

и официален превод на български език на същите документи. 

5.4.2.2. Валиден сертификат EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485:2012, издаден на 

производителя или еквивалентен документ, както и други доказателства от производителя 

за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в медицинската индустрия. 

За доказване на съответствие с изискването по т. 5.4.2.2 определеният за 

изпълнител представя при сключване на договора заверено копие от оригинален валиден 

сертификат EN ISO 9001:2015 и/или EN ISO 13485:2012, издаден на производителя или 

еквивалентен документ, както и други документи, доказващи предприетите от 

производителя еквивалентни мерки за осигуряване на качеството в медицинската 

индустрия. Участникът представя и официален превод на български език на съответните 

документи. 

 За удостоверяване на изискванията по т. 5.4.2. участникът предоставя 

информация, като описва притежаваните документи в  част ІV, раздел „В”, от 

еЕЕДОП. 

 5.4.3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнение на поръчката. 

Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум двама обучени 

от производителя сервизни специалисти за извършване на въвеждане в експлоатация, 

обучение, гаранционен и следгаранционен сервиз.  

За удостоверяване на съответствие с изискването по т. 5.4.3. участникът 

предоставя информация в част ІV, раздел „В”, от еЕЕДОП, в който представя списък на 

персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионалната 

компетентност на лицата. 

За доказване на съответствие с изискването избраният за изпълнител при 

сключване на договора предоставя документи, които доказват професионалната 

компетентност на персонала. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след отварянето 
на офертите да представят всички или част от документите, чрез които се доказва 
информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това е необходимо за законосъобразното 
провеждане на процедурата. 
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Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участниците, определени за изпълнители по отделните обособени позиции, да 
представят актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за 
остраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за 
подбор. Документите се предоставят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива. За документите, които не са на български език, се представя заверено от 
участника копие на оригинала, придружено от официален превод на български език. 

 
 6. Указания за попълване и подаване на ЕЕДОП в електронен вид 
 В съответствие с разпоредбата на чл. 67, ал. 4 от ЗОП участниците в настоящата 

открита процедура следва да представят електронен ЕЕДОП. Следвайки Методическо 

указание Изх. № МУ – 4 на Агенцията по обществени поръчки, Възложителят е генерирал 

еЕЕДОП /електронен ЕЕДОП/ - espd-request.xml, който е публикуван в обособената 

електронна преписка на настоящата процедура на интернет адрес  www.mbal-

shumen.com/profile/OP-19-04, Профил на купувача и който участниците в процедурата 

следва да използват. Следват се следните стъпки: 

 6.1.  Изтеглете файла espd-request.xml; 
 6.2.  В избран от Вас интернет-браузър заредете адрес https://espd.eop.bg/espd-web/; 
 6.3. Изберете предпочитан език, сложете отметка на „Икономически оператор”, а 

след това отметка на „Заредите файл ЕЕДОП”. След поставяне на отметка на „Заредите 

файл ЕЕДОП” системата дава възможност за отваряне на файла, който предварително сте 

съхранили на компютъра си; 

 6.4. Избирате „Разглеждане” и избирате файла espd-request.xml, избирате държава от 

падащото меню и натискате бутончето „Напред”; 

 6.5. След като системата зареди електронния ЕЕДОП имате възможност да го 

попълните, след което го съхранете в двата възможни формата, които системата предлага - 

.xml и .pdf; 

6.6. Подпишете с Вашия електронен подпис файла с разширение .pdf; 

6.7. Запишете електронно подписания .pdf файл на електронен носител /CD/ и го 

приложете към офертата си;  

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

едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от 

защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната хипотеза - 

при подаване на повече от един еЕЕДОП,  

6.9. В случаите, когато се подава повече от един еЕЕДОП обстоятелствата, свързани 

с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект.  

На официалната интернет страница на Агенцията за обществени поръчки е 

публикуван видеоклип относно използването и попълването на еЕЕДОП. 

 

            7. Предоставяне на разяснения 
  При писмено искане за разяснения по условия, които се съдържат в решението, 

обявлението или документацията на обществената поръчка, направени до 10 дни, преди 

изтичане на срока за получаване на офертите, Възложителят публикува на интернет адрес 

www.mbal-shumen.com/profile/OP-19-04, Профил на купувача, писмени разяснения в 4-

дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от 6 дни преди срока за получаване 

на заявления за участие. В разяснението не се посочва лицето направило запитването. 

 Когато от публикуването на разяснението от Възложителя до крайния срок за 

получаване на оферти остават по-малко от 6 /шест/ дни, Възложителят удължава срока за 

получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата. 
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 Възложителят не предоставя разяснение, ако искането е постъпило след посочения по-

горе срок. 

 

 8. Комуникация между възложителя и участниците 
 8.1. Разясненията по условията за участие в процедурата (ако има такива), както и 

информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне  и 

оповестяване на ценовите предложения на допуснатите участници се публикуват само на 

Профила на купувача на възложителя, посочен по-горе в електронната преписка на 

конкретната процедура.  
 8.2. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се 

извършва в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да 

се извършва по един от следните начини: 
 а) лично – срещу подпис; 
 б) по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения 

от участника адрес; 
 в) чрез куриерска служба; 
 г) по факс; 
 д) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  
 е) чрез комбинация от тези средства. 

 8.3. Когато изпратен по посочения в т. 8.2 начин документ не е получен от участника, 

възложителят публикува съобщение до него в Профила на купувача. Документът се смята за 

връчен от датата на публикуване на съобщението. 

 
9. Изисквания към офертата  
9.1. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта за една или 

за всички обособени позиции. 

 9.2. Не се приемат варианти на офертата.  

            9.3. Офертата и всички документи, свързани с нея, трябва да бъдат на български 

език. Ако участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат 

придружени с официален превод на български език.  

   9.4. Всички фотокопия на оригинални документи, трябва да са заверени с гриф 

„Вярно с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и печат. 

       9.5. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

съответния участник. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника 

разходи по подготовка на офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай 

на прекратяване на процедурата. 

   9.6. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, 

да допълни или да оттегли офертата си. 

 9.7. Възложителят изисква от класираните участници да удължат срока на валидност 

на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 

 

   10. Съдържание на офертата 
 10.1. Документите за участие в процедурата се представят в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочват: наименованието на участника, вкл. участниците в 

обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – 

факс и електронен адрес; наименование на поръчката, за която се подават документите, 

както и обособените позиции, за които участва участникът. 

 10.2. Опаковката включва следните документи: 

 

 10.2.1. Папка № 1 „Заявление за участие”, която включва: 
  10.2.1.1. Опис на представените документи; 
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  10.2.1.2. Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП), в който участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор - на електронен носител /CD/, подписан с електронен 

подпис. 

  Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от 

тези лица се представя отделен еЕЕДОП.  Когато участникът е обединение, което не е 

юридическо лице, се представя еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението. 

  10.2.1.3. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност съгласно чл. 

56, ал. 1 от ЗОП /когато е приложимо/; 

  10.2.1.4. Копие от договор/документ за създаване на обединение, от който да е видно 

правното основание за създаването му, правата и задълженията на участниците, 

разпределението на отговорността между членовете и дейностите, които ще изпълнява 

всеки член на обединението /когато е приложимо/. 

Когато участник в процедурата подава оферта за повече от една Обособена позиция и 

критериите за подбор за отделните Обособени позиции са еднакви, Възложителят, в 

съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, допуска представяне на едно заявление за участие. 

 

       10.2.2. Папка № 2 „Техническо предложение” за всяка една обособена позиция 
поотделно, съдържаща:  

10.2.2.1. Предложение за изпълнение на поръчката по образец на Възложителя, в 

съответствие с техническата спецификация и изискванията на Възложителя; 

10.2.2.2. Оторизационни писма от производителите на медицинската апаратура, от 

които да е видно, че съответният участник е упълномощен да продава на територията на 

Република България, както и да извършва обучение за работа и сервизно обслужване на 

оферираната медицинска аппаратура – заверено копие от оригинала, както и официален 

превод на български език. 

10.2.2.3. Оригинални фирмени каталози или проспекти /без цени/ и снимков 

материал, от които да са видни техническите характеристики и възможности на 

предлаганата медицинска апаратура. В случай, че фирмените каталози са на чуждестранни 

производители, същите да се представят придружени с превод на български език. 

10.2.2.4. Таблица за съответствие с техническата спецификация  /по образец/;  

10.2.2.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 ЗОП /ако е приложимо/. 

Когато документи или информация, съдържащи се в Папка № 2, са еднакви за 
две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят 
само в папката по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се 
отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в папките на останалите позиции. 
 

10.2.3. Запечатани непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови 
параметри за обособена позиция №….." (посочва се номера на обособената позиция, на 
която съответства поставеното в плика ценово предложение на хартиен носител), за 
колкото обособени позиции участва участникът. 

Ценовото предложение за всяка една обособена позиция, за която участва 

участникът, да бъде подписано и подпечатано от законния представител на лицето, което 

подава предложението или от  упълномощено от него лице с нотариално заверено 

пълномощно. 

Предлаганата цена да се пресметне до втория знак след десетичната запетая. 
 Непредставянето на цената в отделен плик или представянето й на друго място 
в офертата на участника, различно от плика с надпис „Предлагани ценови 
параметри”, е основание за предлагане на участника за отстраняване! 
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  11. Подаване на офертата 
 11.1. Офертата за участие в процедурата, се представя от участника, или от 

упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга 

с препоръчана пратка с обратна разписка, в „Деловодство” на адреса на Възложителя – гр. 

Шумен, ПК 9700, ул. „Васил Априлов” № 63 – „МБАЛ – Шумен” АД. 

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

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. 
 11.3. 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. Получените офертите се предават на 

председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се подписва 

от предаващото лице и от председателя на комисията. 

 
            12. Разглеждане, оценка и класиране на офертите 
 Офертите се разглеждат от комисия, назначена със заповед на Възложителя.  

 Комисията разглежда документите за съответствие с изискванията към личното 

състояние и критерии за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. 

 Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, вкл. 

нередовност или фактическа грешка, или несъответстве с изискванията към личното 

състояние или критериите за подбор, комисията ги посочва в протокола и го изпраща на 

всички участници в деня на публикуването му в Профила на купувача. 

 В срок до 5 работни дни от получаването на протокола, участниците, по отношение 

на които е констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов еЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да обхваща и 

факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти за 

участие. 

 След изтичането на горепосочения срок, комисията пристъпва към разглеждане на 

допълнително представените документи относно съответствието на участниците с 

изискванията към личното им състояние и критериите за подбор. 

 При извършване на предварителния подбор и на всеки етап от процедурата 

комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, заявени от участниците 

и/или да проверява заявените данни, включително чрез изискване на информация от други 

органи и лица. Проверката и разясненията не могат да водят до промяна на техническото 

или ценовото предложение на участника. 

 Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за които е 

установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор. 

 Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 

Възложителя, не се отваря. 

 Когато ценовото предложение в офертата на участник е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите участници за 

същата обособена позиция, възложителят изисква подробна писмена обосновка, на 

основание чл. 72, ал. 1 от ЗОП, за начина на неговото образуване, която се представя в 5-

дневен срок от получаване на искането. 

 Комисията съставя протокол за извършване на подбора на участниците, 

разглеждането, оценката и класирането на офертите. Резултатите от работата на комисията 

се отразяват в доклад. Възложителят утвърждава доклада по реда на чл. 106 от ЗОП.  

 В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада, възложителя издава решение за 

определяне на изпълнители или за прекратяване на процедурата.  

 Решението се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на 

купувача.  
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            13. Гаранция за изпълнение на договора  
 Възложителят сключва договор за изпълнение на поръчката с класирания на първо 

място участник, определен за изпълнител. 

 Определеният за изпълнител участник, обезпечава изпълнението на договора с 

гаранция, която е 5% /пет процента/ от стойността на договора без ДДС. 

 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 банковата гаранция може да се 

предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант. 

В случай, че участникът 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 CECB 9790 1048 8841 01 
BIC: CECBBGSF. 

 В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата 

на банкова гаранция, в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна, 

неотменяема и непрехвърляема, че е в полза на възложителя и със срок на валидност – най-

малко 30 дни след изтичане на срока на договора. Банковата гаранция следва също да 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията, 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 

задължения. Оригиналът на същата се представя преди сключване на договора за 

изпълнение на поръчката. 

 Банковите разходи по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение във 

формата на банкова гаранция, както и по усвояването на средства от страна на 

Възложителя, при наличието на основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

 В случай, че гаранцията за изпълнение е представена под формата на застраховка, то 

същата задължително следва да бъде за целия период на договора. Изпълнителят предава на 

Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица, издадена в полза на 

Възложителя, или в която Възложителят е посочен като трето ползващо се лице 

(бенефициер), която трябва да отговаря на следните изисквания: 

 1. да обезпечава изпълнението на този договор чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя; 

 2. да бъде със срок на валидност за целия срок на действие на договора и за още най-

малко 30 дни след изтичане на срока му. 

 Разходите по сключването на застрахователния договор и поддържането на 

валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на Възложителя, при наличието на основание за това, 

са за сметка на Изпълнителя. 

Условията и сроковете за задържане и свобождаване на гаранцията за изпълнение се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка. 

 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

 14. Сключване на договор 
 Договорът, който ще бъде сключен с определения изпълнител  за ОП № 1 и ОП 
№ 2 е в съответствие с чл. 114 от ЗОП, тъй като при откриване на настоящата 
процедура не е осигурено финансиране от Министерство на здравеопазването. В този 
случай всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие и 
без да дължи неустройка на другата, след изтичане на тримесечен срок от 
сключването, ако не е осигурено финансиране за изпълнението му от Министерство на 
здравеопазването. 
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 14.1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният изпълнител: 

 14.1.1. представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 10, ал. 

2 от ЗОП; 

 14.1.2. представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за третите лица и подизпълнителите, ако има такива; 

 14.1.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
 14.1.4. извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго 

изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и е поставено от Възложителя в условията на 

обявената поръчка. 

 14.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

 14.2.1. откаже да сключи договор; 

 14.2.2. не изпълни някое от условията по т. 14.1, или 
 14.2.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

 14.3. В случаите по т. 14.2 Възложителят може да измени влязлото в сила решение в 

частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория класиран 

участник за изпълнител. 

 14.4. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на договор 

се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП и са 

наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на процедурата. 

 14.5. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането 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 14-дневен срок от 

уведомяването на  заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

 14.6. В случаите, когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение 

на физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след 

като изпълнителят представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна 

регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи, съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

 

V. Защита на личните данни 
 15. Възложителят ще обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, т. 1, букви б 

и в от Общия регламент за защита на личните данни /GDPR/, Търговския закон, Закона за 

обществените поръчки и Закона за задълженията и договорите с цел събиране на 

преддоговорна информация, сключване и изпълнение на договор. Възложителят защитава 

Вашите данни, като прилага всички подходящи технически и организационни средства, с 

които разполага, за да не допуска неразрешен достъп, неразрешено или злонамерено 

ползване, загуба или преждевременно заличаване на информация, при спазване на 

изискванията на местното и европейското законодателство. 

 15.1. Какви данни се обработват: 

 - данни за идентификация на участник и/или страна по договор – трите имена, единен 

граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес на представляващия 

участника или страната по договора; ЕИК, МОЛ на участник или страна по договора; 

 - данни, станали известни преди сключване и свъзани впоследствие с изпълнението 

на договора, като например данни за лица, работещи във Вашата организация. 

 15.2. Личните данни на представляващите участниците, изпълнителите или на 

упълномощени от тях лица може да бъдат предоставяни на трети лица без тяхно знание и 
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разрешение във връзка с наши законови задължения – на МЗ, НЗОК, НАП, РЗИ, НОИ, 

АДФИ, съдебни и следствени органи и др. 

 15.3. Участниците и/или изпълнителите имат право на достъп, коригиране, 

изтриване, ограничаване на обработването, на възражение срещу обработването, право на 

преносимост на личните данни, както и правото на жалба до надзорен орган. 

 15.4. Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай на отказ да бъдат 

предоставени, „МБАЛ – Шумен” АД няма да бъде в състояние да изпълни законовите си 

задължения по разглеждане, оценка, класиране на офертата Ви, и евентуално сключване на 

договор за изпълнение. 

 

 За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще се прилагат 

разпоредбите на ЗОП, ППЗОП и другите действащи нормативни актове, свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

 

 

VI. Образци на документи 
 Приложение  1 – Електронен Единен европейски документ за обществени поръчки 

(еЕЕДОП) – в .xml формат, достъпен в Профила на купувача на Възложителя, в 

електронното досие на обществената поръчка на интернет адрес www.mbal-

shumen.com/profile/OP-19-04 

 Приложение  2 – Предложение за изпълнение на поръчката 

Приложение  3 – Таблица за съответствие с техническата спецификация   

 Приложение 4 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител /ако е 

приложимо/ 

 Приложение  5 - Ценово предложение 

 Приложение  6 - Проект на договор 

 

 
 
 

         Приложение 2 
 

           ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно 
обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите Отделение по УНГ болести, 
Първо вътрешно отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение към  
„МБАЛ – Шумен” АД, по обособени позиции”, открита с Решение № 5/08.07.2019 г. 
 

 
Настоящото предложение е подадено от: 

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

(наименование на участника) 

и подписано от:................................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН) 

 

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

(длъжност) 

законен /или упълномощен/ представител на участника. 
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 Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на 
Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно отделение, Операционен блок и 
Инфекциозно отделение към „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции” при 
условията, обявени в настоящата документация и приети от нас. 

Предлагаме извършване на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка 

за обособена позиция № …………………………………………………………………………… 

             Предлагаме извършване на монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 

персонала, гаранционно поддържане и сервиз, предмет на настоящата обществена поръчка, 

в съответствие с нормативната уредба, като за целта осигуряваме:  

- Медицинска апаратура, която е нова – неупотребявана, недемонстрационна и 

нерециклирана, произведена след 2018 година  с технически и функционални параметри, 

подробно описани за всеки апарат. Предложената апаратура отговаря напълно на 

задължителните технически изисквания, посочени в техническата спецификация.  
Апаратурата ще се достави, монтира и въведе в експлоатация в съответното предназначено 

помещение на „МБАЛ – ШУМЕН” АД с осигурен от нас транспорт, като цената на 

транспорта е включена в крайната предложена цена.  

Апаратурата ще бъде окомплектована с техническа и сервизна документация в оригинал 

и в превод на български език; ръководство за експлоатация от производителя – в оригинал и на 

български език – на хартиен носител и на електронен носител в pdf формат. 

- Срокът за доставка е ………………………… календарни дни /не повече от 60 

календарни дни, считано от датата на уведомяване от страна на възложителя, че е 

осигурено финансиране за изпълнение на поръчката – за ОП № 1 и № 2; не повече от 60 

календарни дни, считано от датата на влизане в сила на договора за доставка – за ОП 

№ 3/. 
- Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на предлаганата апаратура е 

………………………. календарни дни, считано от датата на доставката й. 

- Срокът за обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с медицинската 

апаратура е ………………….. календарни дни, считана от датата на доставката. 

- Гаранционният срок на предлаганата апаратура е …………………………месеца от 

въвеждането в експлоатация /не по-малък от 12 месеца от въвеждането в 

експлоатация/. 

- Срокът за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период е: 

..................................................работни дни от подаване на сигнала. 

- Срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния период е 

.................................... работни дни от подаване на сигнала. Този срок се удължава със 
съответните срокове на доставка, ако частите на са налични в сервиза на изпълнителя. 

-  Гаранционният срок на резервните части, вложени при ремонт по време на 

гаранционния период е:………………………………………………… 

- Срокът на изпълнение на договора  изтича  след изтичането на по-късния 
измежду срока на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на медицинската 
апаратура. 
 - Условията и поетите задължения в настоящото предложение са валидни за срок 90 

/деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите. 

Предлагаме цена, съгласно образеца на ценово предложение на хартиен носител в 

отделен запечатан плик за обособена позиция № …………………, съгласно изискванията на 

документацията. Предложената цена е крайна, с вкл. ДДС, както и всички разходи и 

дължими данъци, в т.ч. доставка; монтаж; въвеждане в експлоатация; предварителни 

изпитания; обучение на персонала за работа с апаратурата. 
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Плащането ще се осъществява в български лева, чрез банков превод, по посочена от 

нас банкова сметка в страната, по следния начин: 

- 100 % /сто процента/ от стойността в срок до 5 /пет/ работни дни след представяне 

на следните подписани документи, кумулативно:  

а/ приемно-предавателен протокол за доставка на медицинската апаратура с всички 

окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя, или упълномощени от тях лица на датата на 

доставка на медицинската апаратура;  

б/ протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на 

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура; 

в/ протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от 

Възложителя за работа с медицинската апаратура; 

г/ фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или 

упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити. 

Цената няма да бъде изменяна през срока на договора, освен при наличието на 

законова предпоставка.  

 В случай на приемане на нашата оферта, ние ще Ви представим преди подписването 

на договора гаранция за изпълнение под формата на парична или банкова гаранция, или 

застраховка в размер на 5 % /пет процента/ от стойността на договора без ДДС, както и 

съответните удостоверения от компетентните органи, съгласно разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки.  

Банковата гаранция ще съдържа пълното наименование на настоящата обществена 

поръчка. Банковата гаранция ще съдържа условие за безусловно изплащане след предявен 

писмен иск за плащане, от страна на възложителя. 
Приложениe:  

Таблица  за съответствие с техническата спецификация 
 

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

    /или упълномощен представител/ 

        /подпис и печат/ 
 
 
 

         Приложение 3 

Таблица за съответствие с техническата спецификация за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на 
персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на 
Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно отделение, Операционен блок и 
Инфекциозно отделение  към „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”, открита 
с Решение № 5/08.07.2019 г. 

 
За обособена позиция №…….. 
Предложена от …………………………………………………, ЕИК ……………………… 
 

 

Задължителни изисквания към 

медицинската апаратурата  

Предложение на 

участника 

Страница от каталог, проспект, 

продуктов лист или друг 

документ от производителя, 

където са посочени описаните 

характеристики 
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            Дата …………………. год.      УПРАВИТЕЛ………………………
   

    /или упълномощен представител/ 

        /подпис и печат/ 
 

Таблицата за съответствие следва да съдържа информация по всички 

показатели, заложени като минимални технически изисквания в техническата 

спецификация. При наличие на празни/непопълнени полета в колона „Предложение на 

участника”, участникът се отстранява от участие. 

 

 

 

         Приложение 4 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 

Подписаният/ата.............................................................................................................................., с 

ЕГН …………………..……...…, притежаващ/а л. к. № .................................., издадена на 

……………………. г., от ............................... гр. .............................., с постоянен адрес 

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

…………………………...………………………………………………………………………, 

действащ в качеството си на 

………………………………………….……………………………………………… 

представляващ 

 „........................................................................................................................................................„  

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 
въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз 
на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно 
отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение  към „МБАЛ - ШУМЕН” АД, 
по обособени позиции”, открита с Решение № 5/08.07.2019 г. 

 
 

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. 
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2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

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

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

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

изпълнени от Вас като подизпълнител/ 

  

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 101, ал. 9 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. Представяме  ЕЕДОП, съгласно разпоредбата на чл. 67, ал. 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. 

 

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

неверни данни в настоящата декларация. 

 

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

               /подпис и печат/ 

 

 

                                 Приложение 5 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

Настоящото ценово предложение е подадено от: 

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

(наименование на участника) 

и подписано от:................................................................................................................................... 

(трите имена и ЕГН) 

 

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

(длъжност) 

законен /или упълномощен/ представител на участника в открита процедура с предмет:  
 „Доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно 
обслужване и сервиз на медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ 
болести, Първо вътрешно отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение  
към „МБАЛ - ШУМЕН” АД, по обособени позиции”, открита с Решение № 5/08.07.2019 
г. 

 

ОП    
№ 

Обособена позиция - 
наименование 

Мярка 
 

Коли-
чество 

Eдинич 
на цена с 

вкл. 
ДДС 

Крайна обща 
стойност с вкл. ДДС 
/колона 4 х колона 5/ 

1 2 3 4 5 6 
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УПРАВИТЕЛ….......................... 

Дата......................... г.                                                       /или упълномощен представител/ 

                                                                                                                   (подпис и печат ) 

 

          Приложение 6 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
за възлагане на обществена поръчка за доставка, монтаж, въвеждане в 

експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на 
медицинска апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо 

вътрешно отделение, Операционен блок и Инфекциозно отделение  на „МБАЛ - 
ШУМЕН” АД, по обособени позиции” 

 
 

Днес, .................. 2019 г. в гр. Шумен между: 
 
1. ”МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН” АД 

със седалище и адрес на управление: гр. Шумен, ул. “Васил Априлов” № 63, ЕИК 
127521092, тел. 054/ 855 755, факс 054/ 800 751, представлявано от д-р Димитър Георгиев 

Костов – изпълнителен директор, наричано по – долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна  

и 

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

управление: ........................................................................................., ЕИК ................................., 
тел. ........................, факс ............................. представлявано от 

....................................................................- ....................................................., от друга страна, 

наричано за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 
 

на основание чл. 112 от ЗОП и Решение № ......../....................г. на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  

определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, въвеждане 

в експлоатация, обучение на персонала, гаранционно обслужване и сервиз на медицинска 

апаратура за нуждите на Отделение по УНГ болести, Първо вътрешно отделение, 

Операционен блок и Инфекциозно отделение на „МБАЛ – Шумен” АД, по обособени 

позиции”, се сключи настоящият договор, при следните условия: 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

          Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и 

прехвърли собствеността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ специализирана медицинска 

апаратура/оборудване, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

/Приложение № 1/ и детайлно описана в техническото /Приложение № 2/ и ценовото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 3/, неразделна част от договора, срещу 

задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да я приеме и да заплати договорената цена съгласно  

условията, посочени по-долу. 

 /2/ Освен доставката по ал. 1, предметът на договора включва и изпълнението на 

следните дейности: 

 1. доставка на медицинската апаратура до мястото на доставка, посочено в 

настоящия договор; 

 2. монтаж/инсталация и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска 

апаратура; 

 3. обучение на персонала на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с доставената медицинска 

апаратура; 
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 4. гаранционно обслужване и сервиз на доставената медицинска апаратура и доставка 

на необходимите части и материали в рамките на гаранционния срок, считано от датата на 

подписване на приемно-предавателния протокол. Материалите, консумативите, дейностите 

и условията на гаранционното обслужване са описани в техническото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 /3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да изпълни дейностите по ал. 1 и ал. 2 в 

съответствие с изискванията на техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  

техническото и ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от 

настоящия договор, в сроковете по настоящия договор. 

 

II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 Цена 

Чл.2.  /1/ За изпълнението на предмета на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава 

да заплати на изпълнителя обща цена в размер на 

…………/………………………………………/ лева без ДДС, или …………… 

/……………………………./ лева с включен ДДС, съгласно ценовото му 

предложение/Приложение № 3/, неразделна част от настоящия договор. 

/2/ Цената по ал. 1 включва: 

1. цената за доставка и прехвърляне на собствеността на медицинската апаратура, 

предмет на договора, монтажа, въвеждането в експлоатация и обучението на персонала на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с нея; 

2. цената на гаранционното обслужване и сервиз на медицинската апаратура, предмет 

на договора. 

/3/ Посочената цена е крайна е включва всички разходи и възнаграждения на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на предмета на настоящия договор, като но не само: 

разходите за транспортиране и доставка на медицинската апаратура до мястото за доставка, 

включително опаковане, транспорт, разопаковане, товарене, разтоварване, инсталиране, 

монтаж, въвеждане в експлоатация и привеждане в работно състояние, готова за приемане и 

експлоатация, обучение на специалисти, доставка на цялата техническа и сервизна 

документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване и сервиз в срока 

на гаранцията /за труд, резервни части и консумативи/, както и разходи за отстраняване за 

сметка на и от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на всички технически неизправности, възникнали не по 

вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и покрити от гаранционните условия и гаранционната 

отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/4/ Посочената в настоящия договор цена е крайна и остава непроменена за срока на 

действието му. 

 

Начин на плащане 
Чл. 3. /1/ Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, с 

платежно нареждане, по следната банкова сметка, посочена от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :  
TБ.................................................................................................................................  
IBAN..............................................................................................,  
BIC ............................................................ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 

последващи промени на банковата му сметка в срок до 3 /три/ дни, считано от момента на 

промяната. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита 

се, че плащанията по посочената в настоящата алинея банкова сметка са надлежно 

извършени. 

/2/ Плащането на цената по чл. 2, ал. 1 се извършва, както следва:  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща 100 % /сто процента/ от цената по чл. 2, ал. 1 в срок до 5 

/пет/ работни дни след представяне на документите по ал. 4 , при условие, че Изпълнителят 

е предоставил фактура, както и гаранция за изпълнение на договора в размера и при 

условията на Раздел VІ от настоящия договор. 



 29

/3/ За дата на плащането се счита датата на заверяване на банковата сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ със съответната дължима сума. 

/4/ Плащането по ал. 2 се извършва след представяне на следните подписани 

документи, кумулативно: 

а/ приемно-предавателен протокол за доставка на медицинската апаратура с всички 

окомплектовки, сертификати, разрешения и инструкции за съхранение и експлоатация, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя, или упълномощени от тях лица на датата на 

доставка на медицинската апаратура;  

б/ протокол за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, 

подписан от Възложителя и Изпълнителя или упълномощени от тях лица на датата на 

монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура; 

в/ протокол за извършено обучение на медицинския персонал, посочен от 

Възложителя за работа с медицинската апаратура; 

г/ фактура, издадена от Изпълнителя и подписана от Възложителя или 

упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити. 

 

IІІ. СРОКОВЕ. МЯСТО И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА. ПРЕМИНАВАНЕ НА 
СОБСТВЕНОСТТА И РИСКА 

 
 Срокове и място на доставка 
 Чл. 4 /1/ Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му. 

 /2/ Изпълнението на договора е отложено, съгласно чл. 114 от ЗОП и започва при 

осигурено финансиране от Министерство на здравеопазването, за което обстоятелство 

Възложителят изпраща на Изпълнителя писмено уведомление в срок до три месеца от 

сключването на договора /само за ОП № 1 и № 2/. 

 /3/ Срокът на настоящия договор изтича след изтичането на по-късния измежду срока 

на гаранцията и срока на гаранционното обслужване на медицинската апаратура, предмет на 

договора. 

 /4/ Срокът за доставка на медицинската апаратура е 60 календарни дни, считано от 

датата на уведомяване на Изпълнителя от страна на Възложителя, че финансирането е 

осигурено /само за ОП № 1 и № 2/ 

 или 
 /4/ Срокът за доставка на медицинската апаратура е 60 календарни дни, считано от 

датата на влизане в сила на договора /само за ОП № 3/. 

 /5/ Срокът за монтаж и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура е 

……………….. календарни дни, считано от датата на доставка на медицинската апаратура, 

отбелязана в приемно-предавателния протокол по чл. 3, ал. 4, т. „а”; 

 /6/ Срокът за обучение на специалисти, посочени от Възложителя за работа с 

медицинската апаратура е ……………… календарни дни, считано от датата на доставка на 

медицинската апаратура, отбелязана в приемно-предавателния протокол по чл. 3, ал. 4, т. 

„а”. 

 /7/ Гаранционният срок на медицинската апаратура е …………. месеца, считано от 

въвеждането й в експлоатация. 

 /8/ Изпълнителят е длъжен да извършва гаранционно обслужване и сервиз на 

доставената медицинска апаратура в рамките на гаранционния срок по предходната алинея. 

 /9/ Мястото на доставка на медицинската апаратура е УНГ отделение – за ОП № 1, 

Операционен блок – за ОП № 2, Терапевтичен блок – за ОП № 3. 

 Условия на доставка 
Чл.5. /1/ Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в 

съответния срок на доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на 

Възложителя медицинската апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите 

стандарти и изисквания и окомплектована с инструкция за експлоатация на български език 

– на хартиен и електронен носител в pdf формат, сертификати, разрешения и инструкции и 
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препоръки за съхранение и експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, 

изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото 

предложение на Изпълнителя. 

 /2/ Изпълнителят предава медицинската апаратура на упълномощен представител на 

Възложителя. За съответствието на доставената медицинска апаратура и приемането й по 

вид, количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол от 

Страните или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на 

несъответствия (недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на 

доставената медицинска апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с 

изискванията на настоящия договор, както и с техническите характеристики и с 

изискванията, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и Техническата 

спецификация на Възложителя), наличие наокомплектовка на доставката и представяне на 

документите, изискващи се съгласно алинея 1. Приемо-предавателният протокол съдържа 

основанието за съставянето му (номер на договора), серийни номера или други 

идентифициращи апаратурата данни, предмет на доставка.  

 /3/ Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от два работни дни 

предварително за конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При 

предаването на медицинската апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя 

необходимото според обстоятелствата време да я прегледа за явни несъответствия, като 

същото не може да надвишава два работни дни. 
 /4/ При констатиране на явни несъответствия, Възложителят има право да откаже да 

подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи страните подписват констативен 
протокол, в който се описват констатираните несъответствия, и се посочва срокът, в който 
същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на несъответствията, страните подписват 

двустранен приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че 

несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от 

Възложителя срок, или при забавяне на доставката на медицинската апаратура с повече от 

десет дни, Възложителят имат право да прекрати договора, както и право да получи 

неустойка в размер на сумата по гаранцията за изпълнение на договора. 

/5/ Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на 

приемане на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити 

несъответствия", които не могат да бъдат установени при обикновения преглед на 

медицинската апаратура. Приемането на доставката на медицинската апаратура с приемо-

предавателния протокол няма отношение към установените впоследствие в гаранционния 

срок несъответствия. 

  /6/ Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 

несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до пет дни 

от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок. 

  /7/ При наличие на явни несъответствия, посочени в констативния протокол по 

алинея 4 и/или при наличие на скрити несъответствия, констатирани от Възложителя и 

съобщени на Изпълнителя по реда на алинея 6 Изпълнителят заменя доставената 

медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на 

настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен 

срок след получаване на уведомлението по алинея 6, който не може да бъде по-дълъг от 

двадесет дни;  

  /8/ В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол по алинея 4, 

Възложителят не дължи заплащане на цената по чл. 3, ал. 2 преди отстраняването им и 

изпълненията на останалите условия за плащане, предвидени в договора. 

 

 Монтаж 
 Чл. 6 /1/ Изпълнителят е длъжен да приключи изпълнението на всички дейности 

свързани с монтажа (инсталацията) и въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура 
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в срок от …………….календарни дни, считано от датата на подписване на приемо-

предавателния протокол по чл. 5, ал. 2, съответно чл. 5, ал. 4. 

 /2/ За извършения монтаж и въвеждане на медицинската апаратура в експлоатация 

страните, или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол, неразделна част 

от настоящия договор. Възложителят има право да откаже да подпише протокола по 

настоящата алинея до окончателното въвеждане на медицинската апаратура в експлоатация 

в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба. 

 

 Обучение на персонала 
 Чл. 7 /1/ В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията 

и образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за 

това Възложителя, писмено, в срок от три дни от подписване на настоящия договор. 

Възложителят предоставя на Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени 

за работа с медицинската апаратура в срок от три дни от получаване на изискванията на 

Изпълнителя или изтичане на срока по предходното изречение. 

/2/ Изпълнителят е длъжен да приключи обучението на специалистите на 

Възложителя в срок от ………….. календарни дни, считано от датата на подписване на 

приемо-предавателния протокол по по чл. 5, ал. 2, съответно чл. 5, ал. 4. Изпълнителят е 

длъжен до осигури достатъчен брой обучаващи, както и присъствието им на мястото на 

доставка и инсталиране на медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се 

съгласуват между страните.  

  /3/ За извършеното обучение страните, или упълномощени от тях лица подписват 

двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради 

отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при 

условие, че е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие. 

  /4/ Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до два дни и 

не повече от два пъти.  

 

 Чл. 8.  Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 

подизпълнителя по реда и при условията нанастоящия договор, приложими към 

Изпълнителя. 

  

 Преминаване на собствеността и риска 
 Чл. 9. Собствеността и рискът от случайно повреждане или погиване на 

медицинската апаратура/оборудване, предмет на доставката, преминават от Изпълнителя 

върху Възложителя от датата на подписване на протокола за монтаж и въвеждане на 

медицинската апаратура в експлоатация, съгласно чл. 6, ал. 2. 

 

 ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 
 
 Права и задължения на Изпълнителя 
 Чл. 10 /1/  Изпълнителят се задължава да достави, инсталира и въведе в експлоатация 

медицинската апаратура, предмет на настоящия договор, отговаряща на техническите 

параметри, представени в Техническото предложение на Изпълнителя и на Техническата 

спецификация на Възложителя, окомплектована съгласно изискванията на чл. 5, ал. 1 и 

придружена със съответните документи, както и да прехвърли собствеността върху нея на 

Възложителя в договорените срокове и съгласно условията на настоящия договор. 

  /2/ Изпълнителят е длъжен да изпълни задълженията си по договора и да упражнява 

всичките си права, с оглед защита интересите на Възложителя.  

  /3/ Изпълнителят се задължава да извършва текуща поддръжка и гаранционно 

обслужване и сервиз на медицинската апаратура в рамките на гаранционния срок при 

условията и сроковете на този договор, съответно при условията на гаранцията.  
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  /4/ Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка и в договорените срокове 

всички несъответствия, повреди, дефекти и/или отклонения на доставената медицинска 

апаратура проявени и/или открити в рамките на гаранционния срок, констатирани и 

предявени по реда на настоящия договор и съгласно гаранционните условия. Изпълнителят 

се задължава при отстраняване на повреди, дефекти или недостатъци, както и при 

извършване на гаранционното обслужване да влага само оригинални резервни части и 

материали.  

  /5/ Изпълнителят се задължава да спазва правилата за вътрешния ред, както и 

хигиенните изисквания и изисквания за безопасност в помещенията на Изпълнителя и да 

изпълнява задълженията си по договора без да пречи на нормалното протичане на работата 

на Възложителя.  

/6/ При точно и навременно изпълнение на задълженията си по настоящия договор, 

Изпълнителят има право да получи цената по договора, съгласно определения начин на 

плащане.  

  /7/ Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за подизпълнение с 

посочените в офертата му подизпълнители в срок от ………… дни от сключване на 

настоящия договор. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят 

изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с 

доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

  /8/ Изпълнителят има право да иска от Възложителя необходимото съдействие за 

осъществяване на работата по договора, включително предоставяне на нужната информация 

и документи за изпълнение на договора и на необходимия достъп до помещенията на 

Възложителя, в които ще се монтира медицинската апаратура. 

/9/ Изпълнителят се задължава да извърши обучение на медицинския персонал, на 

Възложителя в уговорените срокове и съгласно договорените условия. 

  /10/ Изпълнителят е длъжен да отстрани за своя сметка всички повреди нанесени на 

имуществото на Възложителя, както и да обезщети всяко трето лице, на което са нанесени 

вреди по време на и във връзка с монтажа/инсталацията и въвеждането на медицинската 

апаратура в експлоатация. 

 

 Права и задължения на Възложителя 
 Чл. 11 /1/ При добросъвестно и точно изпълнение на договора, Възложителят се 

задължава да заплати общата цена по чл. 3, ал. 2 от този договор, съгласно условията и по 

начина, посочен в него.  

  /2/ Възложителят се задължава да приеме доставката на медицинската апаратура, 

предмет на Договора, ако отговаря на договорените изисквания, както и да осигури достъп 

до помещенията си и необходимите условия за монтажа и въвеждането ѝ в експлоатация. 

  /3/ Възложителят има право да иска от Изпълнителя да изпълни доставката на 

медицинската апаратура на посочения в чл. 4, ал. 8 от договора адрес, в срок и без 

отклонения от договорените изисквания.  

  /4/ Възложителят се задължава да съдейства при провеждане на обучението на своите 

специалисти, като осигурява присъствието им в договореното време. 

  /5/ Възложителят има право да получава информация по всяко време относно 

подготовката, хода и организацията по изпълнението на доставката и дейностите, предмет 

на договора. 

/6/ Възложителят има право на рекламация по отношение на доставената по договора 

медицинска апаратура, както по отношение на монтажа и инсталацията ѝ при условията 

посочени в настоящия договор и съгласно гаранционните ѝ условия. 

  /7/ Възложителят има право да изисква от Изпълнителя замяната на несъответстваща 

с Техническите спецификации и/или дефектна медицинска апаратура и/или нейни 

компоненти, както и отстраняване на недостатъците, по реда и в сроковете, определени 

настоящия договор. 
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  /8/ Възложителят има право да откаже приемането на доставката, както и да заплати 

изцяло или частично цената по договора, когато Изпълнителят не спазва изискванията на 

договора и Техническата спецификация, докато Изпълнителят не изпълни изцяло своите 

задължения съгласно условията на договора. 

  /9/ Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи 

копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители. 

  /10/ Възложителят е длъжен да не разпространява под каквато и да е форма всяка 

предоставена му от Изпълнителя информация, имаща характер на търговска тайна и 

изрично упомената от Изпълнителя като такава в представената от него оферта.  

 

 

 V. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ 
 

 Гаранционна отговорност 
Чл. 12 /1/ Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на медицинската 

апаратура съгласно договореното предназначение, както и съгласно Техническото 

предложение, Техническата спецификация и техническите стандарти за качество и 

безопасност. 

  /2/ В рамките на гаранционния срок Изпълнителят отстранява със свои сили и 

средства всички несъответствия на медицинската апаратура, съответно подменя 

дефектирали части и/или компоненти с нови, съгласно гаранционните условия и 

Техническото предложение на Изпълнителя. 

/3/ Рекламационното съобщение на Възложителя може да бъде изпратено по факс, 

телефон, електронна поща или обикновена поща. Изпълнителят е длъжен да изпрати свои 

квалифицирани представители на място за констатиране и идентифициране на повредата в 

срок от…………. работни дни от получаване на рекламационното съобщение на 

Възложителя. При визитата на сервизния екип на Изпълнителя се съставя констативен 

протокол за извършеното техническо обслужване, вида на повредата, работите и срокът 

необходими за отстраняването ѝ в два еднообразни екземпляра. 

  /4/ Изпълнителят се задължава да отстрани настъпила повреда в срок от ………….. 

работни дни или по-кратък, считано от датата на констатирането на повредата. При 

невъзможност за отстраняване на настъпила повреда в срок от…………. работни дни, 

Изпълнителят осигурява на Възложителя оборотна апаратура, която се задължава да 

монтира и въведе в експлоатация, от същия или подобен клас до пълното отстраняване на 

дефекта/повредата, като гаранционният срок на медицинската апаратурата, в процес на 

поправяне, се удължава със срока през който е траело отстраняването на повредата.  

  
Гаранционно /сервизно/ обслужване 
Чл. 13. Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно 

(сервизно) обслужване на медицинската апаратура в гаранционния срок. Изпълнителят се 

задължава да извършва с предимство гаранционното обслужване на Медицинската 

апаратура на Възложителя по време на целия гаранционен период, в срок не по-късно от 

……….. работни дни от постъпване на заявка за обслужване от страна на Възложителя. 

Гаранционното обслужване се осъществява на място, в помещенията на Възложителя, от 

оторизирани представители на Изпълнителя, а ако това не е възможно – в сервизната база на 

Изпълнителя. 

 

VІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  
 
Видове гаранции, размер и форма на гаранциите 
Чл. 14.  Видове и размер на гаранцията: 



 34

/1/ Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 

свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 5 /пет/ % от стойността на договора 

по чл. 2, ал. 2 без ДДС, или сумата от ……………………….. лв. 

/2/ Изпълнителят представя документ за внесена гаранция за изпълнение на договора 

към датата на сключването му. 

 
Чл. 15. Форма на гаранцията: Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду 

една от следните: парична сума, внесена по банковата сметка на Възложителя, или банкова 

гаранция, или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на Изпълнителя. 

 
Чл. 16 /1/ Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по 

следната банкова сметка на Възложителя: 

Централна Кооперативна Банка АД – клон Шумен, 

IBAN: BG74 CECB 9790 1048 8841 01 
BIC: CECBBGSF 
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 

Изпълнителя. 

/2/ когато Изпълнителят представя банкова гаранция, се представя оригиналът й, 
като тя е безусловна, неотменяема и непрехвърляема, като покрива 100 % /сто процента/ от 

стойността на гаранцията за изпълнението му, със срок на валидност – срока на действие на 

договора, плюс най-малко 30 /тридесет/ дни. 

/3/ Страните се съгласяват в случай на учредяване на банкова гаранция, тя да 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията, 

независимо от направените възрежения и защита, възникващи във връзка с основните 

задължения. Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, 

включително при нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

/4/ Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността 
на Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс най-малко 30 

/тридесет/ дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или 

частично неизпълнение на договора и не може да бъде използвана за обезпечение на 

неговата отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния 

договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по 

всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на 

основание за това, са за сметка на Изпълнителя. 

 
Задържане и освобождаване на гаранциите 
Чл. 17. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора на етапи и 

при условия, както следва: 

/1/ частично освобождаване в размер на 3 % (три процента) от стойността на 

договора в размер на ………………. лева, в срок от 10 /десет/ работни дни, след приемане на 

доставката на медицинската апаратура и подписване на приемо-предавателния протокол по 

чл. 5, ал. 2, съответно по чл. 5, ал. 4 без забележки, и след монтаж, въвеждане в 

експлоатация на медицинската апаратура/оборудване и провеждане на обучението на 

персонала на Възложителя и подписване на протоколи по чл. 3, ал. 4, букви „б” и „в”, при 

липса на възражения по изпълнението и при условие, че сумите по гаранциите не са 

задържани,или не са настъпили условия за задържането им. 

  /2/ окончателно освобождаване на остатъчната сума по гаранцията се извършва в 

срок от 10 /десет/ работни дни, след изтичане на гаранционния срок на медицинската 

апаратура, посочен в чл. 4, ал. 6 от настоящия договор при условие, че Изпълнителят е 

изпълнил всички свои задължения по договора и сумите по гаранцията не са задържани, или 

не са настъпили условия за задържането им. 



 35

/3/ Ако Изпълнителят е представил банкова гаранция за изпълнение на договора, 

преди частичното ѝ освобождаване следва да представи гаранция за изпълнение в 

остатъчния изискуем по договора размер на гаранцията след приспадане на сумата по 

алинея 1.  

  /4/ Ако Изпълнителят е внесъл гаранцията за изпълнение на Договора по банков път, 

Възложителят освобождава съответната част от нея в срока и при условията на алинея 1.  

/5/ Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, 

независимо от формата под която са предоставени. 

  /6/ Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на 

договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на задълженията на 

Изпълнителя и въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на 

Възложителя той може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

/7/ Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за 

изпълнение  при пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия договор 

от страна на Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия договор по 

вина на Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за 

изпълнение суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. 

  /8/ Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми, 

равни на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия договор, поради 

неизпълнение на задълженията на Изпълнителя. 

  /9/ В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е 

длъжен в срок до 10 /десет/ работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, 

уговорен в чл. 14, ал. 1, като внесе усвоената от Възложителя сума по сметка на 

Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на усвоената или да 

дозастрахова отговорността си до размера в чл. 14, ал. 1. 

 /10/ Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора при 

прекратяването му по чл. 23, ал. 1, изречение второ от настоящия договор. 

 

 

VІІ. НЕУСТОЙКИ  
 
Чл. 18 /1/ При забавено изпълнение на задължения по договора от страна на 

Изпълнителя в нарушение на предвидените в този договор срокове, същият заплаща на 

Възложителя неустойка в размер на 0,2 % от сумата по чл. 2, ал. 1 за всеки просрочен ден, 

но не повече от 5 % от сумата по чл. 2, ал. 1. 

  /2/ При забава на Възложителя за изпълнение на задълженията му за плащане по 

договора, същият заплаща на Изпълнителя неустойка в размер на 0,03 % от дължимата сума 

за всеки просрочен ден, но не повече от 3% от размера на забавеното плащане. 

   /3/ При неизпълнение от страна на Изпълнителя на задълженията му за обучение на 

персонала на Възложителя, Изпълнителят дължи неустойка в размер на 5% (пет процента) 

от общата цена на договора по чл. 2, ал. 1 

  /4/ При системно (три и повече пъти) неизпълнение на задълженията за гаранционно 

обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията, Изпълнителят дължи на 

Възложителя, неустойка в размер на 3 % (три процента) от общата цена на договора по чл. 

2, ал. 1.  

  /5/ При пълно неизпълнение на задълженията за гаранционно обслужване и/или 

гаранционни ремонти в срока по гаранцията, Изпълнителят дължи на Възложителя  

неустойка в размер на 5 % ( пет процента) от стойността на Договора.  

  /6/ Възложителят може да претендира обезщетение за нанесени вреди и пропуснати 

ползи по общия ред, независимо от начислените неустойки и независимо от усвояването на 

гаранцията за изпълнение.  
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Чл. 19. Неустойките се заплащат незабавно, при поискване от Възложителя, по 

следната банкова сметка: 

Централна кооперативна банка АД – клон Шумен 

IBAN  BG04 CECB 9790 1048 8841 00 

CECBBGSF 

В случай че банковата сметка на Възложителя не е заверена със сумата на 

неустойката в срок от три работни дни от искането на Възложителя за плащане на 

неустойка, Възложителят има право да задържи съответната сума от гаранцията за 

изпълнение. 

 
 VІІІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
  
 Общи условия, приложими към подизпълнителите 
 Чл. 20 /1/ За извършване на дейностите по договора Изпълнителят има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

Изпълнител. 

  /2/ Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

  /3/ Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители за 

изпълнение на договора, както и да включва нови подизпълнители в предвидените в ЗОП 

случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

/4/ Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за изпълнение на 

настоящия Договор е на Изпълнителя. 

  /5/ Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

Изпълнителя и не е включен по време на изпълнение на договора по предвидения в ЗОП ред 

или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в 

офертата на Изпълнителя, се счита за неизпълнение на договора и е основание за 

едностранно прекратяване на договора от страна на Възложителя и за усвояване на пълния 

размер на гаранцията за изпълнение. 

 

Договори с подизпълнители 
Чл. 21. При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата 

на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

• приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

• действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на договора; 

• при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

Разплащане с подизпълнители 
Чл. 22 /1/ Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, Възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

  /2/ Разплащанията по ал. 1 се осъществяват въз основа на искане, отправено от 

подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 

Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

  /3/ Към искането по ал. 2 Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

/4/ Възложителят има право да откаже плащане по ал. 2, когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
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ІХ. УСЛОВИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 23 /1/ Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

- по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

- ако не бъде осигурено финансиране от Министерство на здравеопазването, на 

основание чл. 114 от ЗОП всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без 

предизвестие след изтичане на тримесечен срок от сключването му, като не дължи 

неустойки на другата страна /само за ОП № 1 и № 2/; 

- с изтичане на уговорения срок; 

- когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 

или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление от 

Възложителя, веднага след настъпване на обстоятелствата; 

- при настъпване на невиновна невъзможност за изпълнение, непредвидено или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора („непреодолима сила“) за срок по-дълъг от 30 /тридесет/ дни 

/2/ Възложителят може да прекрати договора без предизвестие, с уведомление, 

изпратено до изпълнителния в следните случаи: 

1. при системно /три и повече пъти/ неизпълнение от Изпълнителя на задълженията 

за гаранционно обслужване и/или гаранционни ремонти в срока на гаранцията; 

или 

2. при пълно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя за гаранционно 

обслужване и/или извършване на гаранционни ремонти в срока по гаранцията;  

или  

3. при забава продължила повече от 30 /тридесет/ дни или при пълно неизпълнение 

на задължението на Изпълнителя за въвеждането в експлоатация на Медицинската 

апаратура, и/или за обучение на персонала на Възложителя;  

или 

4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в документите за участие, или 

използва подизпълнител, който е различен от този, който е посочен, освен в случаите, в 

които замяната, съответно включването на подизпълнител е извършено със съгласието на 

Възложителя и в съответствие със ЗОП и настоящия договор. 

/3/ Възложителят прекратява договора в случаите по чл. 118, ал.1 от ЗОП, без да 

дължи обезщетение на Изпълнителя за претърпени от прекратяването на договора вреди, 

освен ако прекратяването е на основание чл.118, ал.1, т.1 от ЗОП.  

 /4/ Прекратяването става след уреждане на финансовите взаимоотношения между 

Страните за извършените от страна на Изпълнителя и одобрени от Възложителя дейности 

по изпълнение на договора. 

  /5/ Възложителят може да развали договора по реда и при условията предвидени в 

него или в приложимото законодателство. 

 

  Чл. 24. Настоящият договор може да бъде изменян или допълват от страните при 

условията на чл. 116 от ЗОП. 

 

  Х. НЕПРЕОДОЛИМА СИЛА 
   
 Чл. 25. /1/ Страните се освобождават от отговорност за неизпълнение на задълженията 

си, когато невъзможността за изпълнение се дължи на непреодолима сила. Никоя от 

страните не може да се позовава на непреодолима сила, ако е била в забава и не е 

информирала другата страна за възникването на непреодолима сила. 

/2/ Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

разумни усилия и мерки, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както и да 

уведоми писмено другата страна незабавно при настъпване на непреодолимата сила. 
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/3/ Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задължението се спира. 

/4/ Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност 

или умишлени действия или бездействия са довели до невъзможност за изпълнение на 

договора. 

 

  ХІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 Чл. 26. За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилага действащото 

българско законодателство. 

 
Чл.  27. /1/ Упълномощени представители на страните, които могат да приемат и 

правят изявления по изпълнението на настоящия договор са: 

 
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
д-р Димитър Костов – изпълнителен директор 

Телефон: 054 800733; факс 054 800751 

Email: mbal-shumen@ro-ni.net 
 
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
………………………………………………………….. 

Телефон: ………………….….; факс ………………… 

Email: ………………………………………………….. 
 

/2/ Всички съобщения и уведомления, свързани с изпълнението на този Договор, 

следва да съдържат наименованието и номера на Договора, да бъдат в писмена форма за 

действителност. 

/3/ Страните се задължават да се информират взаимно за всяка промяна на правния 

си статут, адресите си на управление, телефоните и лицата, които ги представляват. 

/4/ Официална кореспонденция между страните се разменя на посочените в 

настоящия договор адреси на управление, освен ако страните не се информират писмено за 

други свои адреси. При неуведомяване или несвоевременно уведомяване за промяна на 

адрес, кореспонденцията изпратена на адресите по ал.1 се считат за валидно изпратени и 

получени от другата страна. 

/5/ Всички съобщения и уведомления се изпращат по пощата с препоръчана пратка 

или по куриер. Писмените уведомления между страните по настоящия договор се считат за 

валидно изпратени по факс с автоматично генерирано съобщение за получаване от адресата 

или по електронната поща на страните, подписани с електронен подпис. 

 

Чл. 28. Изпълнителят няма право да прехвърля своите права или задължения по 

настоящия договор на трети лица, освен в случаите предвидени в ЗОП. 

 
 Чл. 29. /1/ Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, ще 

бъдат разрешавани първо по извънсъдебен ред чрез преговори между двете страни, като в 

случай на спор, всяка страна може да изпрати на другата на посочените адреси за 

кореспонденция по-долу покана за преговори с посочване на дата, час и място за преговори. 

/2/ В случай на непостигане на договореност по реда на предходната алинея, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете, 

отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, неизпълнение или прекратяване ще 

бъдат отнасяни за разглеждане и решаване от компетентния съд на Република България по 

реда на ГПК. 

 

Чл. 30. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 
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Чл. 31. При подписването на настоящия договор се представиха следните документи: 
……………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………….. 

 

Неразделна част от настоящия Договор са следните приложения: 

 

1. Приложение № 1 – Техническа спецификация на Възложителя; 

2. Приложение № 2 – Техническо  предложение на Изпълнителя; 

3. Приложение № 3 – Ценово предложение на Изпълнителя. 

 

Настоящият Договор се подписа в три еднообразни екземпляра – два за Възложителя и 

един за Изпълнителя. 

 

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 
 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
 

 


