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СЪДЪРЖАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА: 

 
1. Решение на Изпълнителния директор за откриване на процедурата. 

 

2. Обявление за обществената поръчка. 

 

3. Пълно описание на предмета на поръчката.  

 

4. Техническa спецификация. 

 

5. Критерий за оценка на офертите на участниците – най-ниска предлагана цена.  

 

6. Указания за подготовка на офертата за участие в откритата процедура и образец на 

техническо предложение за изпълнение на поръчката. 

 

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка. 
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ІІI. Пълно описание на предмета на поръчката и условия за 

изпълнението й  

 
  А. Предмет на обществената поръчка: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по 

образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” по 

следните обособени позиции: 

 

ОП № 1 –  Операционна лампа от ниско топлинно поколение с две тела 

ОП № 2 –  Дигитализиращо оборудване за образна диагностика 

ОП № 3 –  Електрохирургична платформа 

ОП № 4 –  Флексибилен уретероскоп 

ОП № 5 –  Флексибилен фибро-холедохоскоп 

 

Б. Срок за изпълнение на обществената поръчка: Крайният срок за доставка на 

медицинската апаратура е 60 /шестдесет/ календарни дни от датата на възлагане на обществената 

поръчка. Срокът за изпълнение на обществената поръчка изтича с изтичане на гаранционния срок 

на доставената медицинска апаратура. 

 

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

приложена в документацията на обществената поръчка. 

 

Г. Място на изпълнение на поръчката: „МБАЛ – ШУМЕН” АД  

Ортопедична зала на Операционен блок – за ОП № 1 

Отделение по образна диагностика – за ОП № 2 

Операционна зала на АГО – за ОП № 3 

Операционна зала на Урологично отделение – за ОП № 4 

Четвърта зала на Операционен блок за ОП № 5 

 

Д. Условия за изпълнение на поръчката:  

1. Медицинската апаратура трябва да е с технически и функционални параметри, подробно 

описани за всеки апарат. Предложената апаратура да отговаря напълно на задължителните 

технически изисквания, посочени в техническата спецификация. Апаратите се доставят, монтират 

и пускат в експлоатация в съответните помещения, посочени в т. Г, с транспорт на доставчика, 

като цената на транспорта се включва в крайната предложена цена.  

2. Гаранционният срок на предлаганата апаратура да не е по-малък от 12 /дванадесет/  

месеца от пускането й в експлоатация. 

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

работни дни от подаване на сигнала. 

4. 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. 

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

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

6. Само за ОП № 6 Флексибилен фибро-холедохоскоп – да бъде съвместим с наличната 

във Второ хирургично отделение лапароскопска конфигурация. 

 

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

ДДС и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. доставка, монтаж, пускане в експлоатация, 

предварителни изпитания, обучение на персонала за работа с апаратите. 
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Максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение 

на ОП № 1 - Операционна лампа от ниско топлинно поколение с две тела  е 10 000,00  лв. /десет 

хиляди/ лева с включен ДДС и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. пускане в експлоатация. 
 

Максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение 

на ОП № 2 – Дигитализиращо оборудване за образна диагностика, е 42 000,00 лв. /четиридесет и 

две хиляди лева/ с включен ДДС и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. пускане в 

експлоатация. 

 

Максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение 

на ОП №  3 -  Електрохирургична платформа е 39 000,00 лв. /тридесет и девет хиляди лева/ с 

включен ДДС и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. пускане в експлоатация 

  

Максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение 

на ОП №  4 -  Флексибилен уретероскоп е 19 000,00 лв. /деветнадесет хиляди лева/ с включен ДДС 

и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. пускане в експлоатация 

 

Максималният финансов ресурс, който Възложителят може да осигури за изпълнение 

на ОП №  5 -  Флексибилен фибро-холедохоскоп е 14 000,00 лв. /четиринадесет хиляди лева/ с 

включен ДДС и всички дължими разходи и данъци, в т.ч. пускане в експлоатация 

 

Ако участник е подал ценово предложение за някоя обособена позиция, надвишаващо 

определения от Възложителя максимален финансов ресурс, то Комисията предлага на 

Възложителя съответния участник да бъде отстранен за тази ОП. 

 

Ж. Начин на плащане:  

Плащането се осъществява в български лева, чрез банков превод, по посочена от 

изпълнителя банкова сметка в страната, по следния начин: 

-  50 % от стойността, представляващи авансово плащане, в срок до 3 /три/ работни дни, 

считано от датата на подписване на договора;  

- 50 % от стойността, представляващи окончателно плащане, в срок до 5 /пет/ работни дни 

след представяне на фактура оригинал и приемно-предавателен протокол за извършените доставка, 

монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ОП

№ 
Наименование и техническа спецификация на обособената позиция /ОП/ 

Ед. 

мярка 

 

Коли 

чество 

 

1. Операционна лампа от ниско топлинно поколение с две тела брой 1 

 
Мултифацетни рефлектори с диаметър 600 мм, 220 V/50 Нz, за създаване на 

хомогенен светлинен поток в операционното поле 
  

 Интензитет на осветеност на  всяко тяло – 120000 – 160000 Lux   

 Таванно окачване   

 
Покритие на купола на телата от пластмаса, създаваща безопасни 

оперативни условия при проблеми с електрическото захранване 
  

 
Конструкция, намаляваща излъчването на инфрачервени лъчи от 

светлинното тяло 
  

 
Оптимизирана форма, отговаряща на изискванията за максимална 

осветеност на операционното поле 
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Автоматично включване на втора лампа за < 0,6 сек. при изгаряне на 

първата 
  

 Температура на цвета 4200 ± 500 К   

 Дълбочина на фокуса ≥ 60 см   

 
Цветен индекс 90 ± 5 /Ra/, осигуряващ намаляване на изкривяването на 

цветовете и ясно разграничаване на различните тъкани 
  

 Обхват на фокуса 65 – 140 см   

 Светлинно петно – 120 – 280 мм   

 Стандартна инсталационна височина 275 – 310 см   

 Консумирана мощност на всяко светлинно тяло: не повече от 200 W   

 Две балансирани рамена   

 
Максимална подвижност и ефективност: ъзможност за завъртване на 

рамената 
  

 6 бр. крушки халогенни 24 V, 150 W   

 Наличие на 4 бр. автоклавируеми фокусни дръжки   

 Наличие на 4 бр. предпазители   

 
Наличие на контролен панел за контрол на функциите на операционната 

лампа чрез едно докосване 
  

 
Централно разположена на светлинното тяло дръжка – за регулиране 

големината на светлинното поле 
  

 
Възможност за вграждане на камера в едно от телата и монтиране на 

мониторна система 
  

2.  
Дигитализиращо оборудване за образна диагностика  комп- 

лект 
1 

2.1. 

Устройство за извличане на дигитален образ от аналогови рентгенови 

апарати и изпращане на получените DICOM образи към работна 

станция: 

  

 - Дълбочина на сканиране на образа: мин. 20 bit/pixel   

 - Изход към работната станция: мин. 16 bit/pixel   

 

- Разделителна способност – да се задава от потребителя, по избор между  3 

възможности:  

• 10 пиксела/мм за всички формати 

•  6,6 пиксела/мм за всички формати 

•  5 пиксела/мм за всички формати 

  

 
- Да работи с  касети с фосфорни плаки  с размер  18/24 см, 24/30см,  35/43 

см. 
  

 - Хоризонтално зареждане на касетите   

 - Производителност: мин. 100 касети/час   

 
- Оборудвано с 2 броя касети с фосфорни плаки от  размер 35/43 см и 2 броя 

касети с фосфорни плаки от  размер 18/24 см; 
  

2.2.  Работна станция за обработка на образите   

 - Дисплей мин. 19” диагонал   

 - Софтуер за въвеждане на данните на пациентите   

 - Софтуер за допълнителна обработка на образа;    

 
- Софтуер за отпечатване на образи на принтер и архивиране на образите 

върху CD; 
  

 - Интерфейс на български език;    

 - Устройство UPS   

2.3. Диагностична работна станция   

 - Дисплей с минимум 19” диагнал – 2 броя   

 - Локален архив мин. 2 ТВ   
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- Експорт/архивиране на образи върху СD заедно със софтуер за 

разглеждане 
  

 

- Софтуер за допълнителна обработка на образите – стандартни функции за 

работа и обработка на изображения – измерване на дължини и ъгли, 

промяна на яркост и контраст, увеличителна лупа, мащабиране/отместване 

  

 - Интерфейс на български език   

 - Устройство UPS   

 - Лицензирана операционна система Windows или аналогична   

 - Да приема DICOM образи от мин. 5 модалности   

3. Електрохирургична платформа брой 1 

 - Захранване – 220-240 V, 50-60 Hz   

 - Клас на защита CF, Клас 1   

 - Високочестотни  електрохирургични режими:   

 
          Монополярни режими – чисто рязане, хемостатично рязане, импулсно 

рязане, мека коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация 
  

 

          Биполярни режими -  биполярно рязане, рязане в солеви разтвор 

/резекция 0,9 % NaCl/, мека коагулация, коагулация с автоматичен старт, 

коагулация с автоматично спиране, коагулация в солеви разтвор /0,9 % 

NaCl/ 

  

 - Ултразвукови режими:   

 
          Режим на ултразвуково рязане на принципа на инструмент с 

осцилиращ /хармоничен/ активен електрод; 
  

 
          Режим на едновременно прилагане на биполярна и ултразвукова 

енергия през единичен инструмент. 
  

 - Номинална честота на електрохирургичната функция: 350-700 КHz   

 - Номинална честота на ултразвуковата механична функция 47-55 КНz   

 - Изходи на мощност:   

            Минимум два монополярни   

            Минимум два биполярни   

            Минимум един за ултразвуково рязане   

 
           Минимум един за едновременно прилагане на биполярна енергия и 

хармонични механични трептения. 
  

 
- Трансдюсер:  Възможност за биполярно лигиране и биполярно лигиране с 

едновременно ултразвуково рязане – 1 брой 
  

 
- Потребителски интерфейс: управление на настройките с цветен сензорен 

дисплей /тъчскрийн/ 
  

 - Аксесоари: двоен педал, адаптори и тролей за платформата   

4. Фиброоптичен флексибилен уретероскоп брой 1 

 - Външен диаметър на работната част: не повече от 8 Fr   

 - Външен диаметър на дисталния край – не повече от 5.5 Fr   

 - Ъгъл на зрение: напред, 0º   

 - Широчина на зрителния ъгъл: поне 90º   

 - Дълбочина на зрителното поле: минимум в обхвата 2-50 мм   

 - Диаметър на работния канал: поне 3.6 Fr   

 - Обхват на огъването: нагоре/надолу - 275º/275º   

 - Работна дължина: в обхвата 660-685 мм   

 - Аксесоари: трипътно кранче, тестер за херметичност   

5. 
Флексибилен фибро-холедохоскоп комп-

лект 
1 

 Флексибилен фибро-холедохоскоп бр. 1 

 - Външен диаметър – 2.5 мм   

 - Работна дължина на апарата – 450 мм   
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 - Работен канал с диаметър 1.2 мм заработа с инструменти с диаметър 1 мм   

 

- Флексибилност на дисталната част: 

            Нагоре - 130º 

            Надолу - 160º 

  

 - Ергономичен дизайн   

 Фиброоптичен световод с диаметър 1.6 мм и дължина 1800 мм бр.  1 

 Комплектация на апарата:   

 - Инструментален порт бр. 1 

 - Флексибилен биопсичен форцепс бр. 1 

 - Тестер за утечка  бр. 1 

 - Клапан за газова стерилизация бр. 1 

 - Почистваща четка  бр. 1 

 - Куфар бр. 1 

 

Задължително условие на възложителя: флексибилният фибро-

холедохоскоп, който ще бъде доставен, да бъде съвместим с наличната 

лапароскопска конфигурация във Второ хирургично отделение на 

„МБАЛ – Шумен” АД 

  

 

 

V. Критерий за оценка на офертите на участниците –  

най-ниска предложена цена  

 

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

съответната обособена позиция. 

 

VІ. Указания за подготовка на офертата за участие в откритата 

процедура и образец на предложение за изпълнение на поръчката 

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

към участниците в откритата процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация 

и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по 

образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” 
Възложителят предоставя пълен достъп до документацията по електронен път. Същата е 

публикувана на интернет адрес: www.mbal-shumen.com, раздел „Профил на купувача”. В случай, че 

участник желае да получи документацията и на хартиен носител, той следва да заяви това в писмен 

вид на електронната поща на „МБАЛ-ШУМЕН” АД mbal-shumen@ro-ni.net или по факс 054/800 

751. Стойността на документацията /10 лева с вкл. ДДС/ се заплаща в брой в касата на "МБАЛ-

ШУМЕН" АД или по  банкова сметка IBAN BG46DEMI92401000113283, BIC: DEMI BGSF  при 

Търговска Банка “Д” АД – клон Шумен. 

 

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

обявените условия. 

2.2. Не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, който: 

2.2.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпления против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, включително изпиране на пари по чл. 253–260 от Наказателния кодекс, за 

подкуп по чл. 301–307 от Наказателния кодекс, за участие в организирана престъпна група по чл. 

321 и 321 „а” от Наказателния кодекс, както и за престъпление против собствеността по чл. 194–
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217 от Наказателния кодекс, за престъпление против стопанството по чл. 219–252 от Наказателния 

кодекс, или за престъпления по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на обществени 

прочъки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, освен ако е реабилитиран; 

2.2.2. е обявен в несъстоятелност; 

2.2.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

2.2.4. има задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата или към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има 

задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 

2.2.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 

подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 

участникът е преустановил дейността си; 

2.2.6. е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 

свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 

2.2.7. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл.3, ал. 2, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение; 

2.2.8. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за  престъпление по чл. 

136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 

172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

2.2.9. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 

2.2.10. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка участници: 

- при които лицата по ал. 4 на чл. 47 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация; 

- които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от ЗПУКИ. 

2.3. Изискванията на т. 2.2.1, т. 2.2.8 и т. 2.2.9. от настоящата документация  /чл. 47, ал. 1, т. 

1 и ал. 2, т. 4 и т. 5 от ЗОП/ се отнасят за лицата, посочени в ал. 4 на чл. 47 от ЗОП. 

2.4. Участникът трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще ползва 

подизпълнители, както и вида на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие. С 

офертата трябва да се представят и доказателства, че подизпълнителите отговарят на изискванията 

на т. 2.2. от настоящите указания, съобразно вида и дела на тяхното участие.  

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

участника. 

 

3. Оферта 
3.1.Общи положения         

3.1.1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една, 

няколко, или за всички обособени позиции, посочени в техническата спецификация.  

Участниците са длъжни да участват за всички подпозиции и номенклатури от 

съответните обособени позиции. 

3.1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 

в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

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

подизпълнители; 

3.1.4. Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат самостоятелни  участници 

в откритата процедура; 
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3.1.5. Подаването на офертата означава, че участникът приема изцяло всички специални и 

общи правила, определени в настоящата документация. Всяка клауза за обратното ще доведе до 

отстраняване на офертата на участника. 

 

3.2. Съдържание на офертата 

Всяка оферта задължително трябва да съдържа три отделни запечатани непрозрачни и 

надписани плика, както следва: 

 3.2.1. Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който да се поставят следните 

документи, изисквани от Възложителя: 

 

Приложение № 1 

Представяне на участника /по образец/, което включва: 

• посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. и електронен, 

за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

• при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не 

е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият 

• копие на документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност, в 

случай, че участникът е регистриран по ДДС, което трябва да бъде подписано от участника, 

заверено с гриф ”Вярно с оригинала” и свеж печат на участника. 

 

Приложение № 2 

Доказателства за  технически възможности и/или квалификация: 

1. Списък на доставките на медицинска апаратура, изпълнени през последните три години, 

считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, 

заедно с доказателство за извършената доставка. Доказателството за извършената доставка се 

предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя, или от компетентен орган, или 

чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

При липса на доставки за посочения период се подава декларация, като в нея изрично 

се посочва това обстоятелство. Неподаването на тази декларация е основание за 

отстраняване на участника; 
2. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия – заверено от участника копие. 

3. Валиден сертификат ISO 13485:2003, издаден на производителя или еквивалентен 

документ, издаден от признат орган, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството в медицинската индустрия. 

4. Оторизационни писма от производителите на медицинската апаратура, предмет на 

обществената поръчка, 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 апаратура. Оторизационните писма да са с валидност до 

края на гаранционния срок. За производителите, регистрирани по българското законодателство да 

се представят оригинали или нотариално заверени копия на оторизационните писма. За 

чуждестранни производители да се представи копие на оригинала, придружен с официален превод 

на български език;  

5. Декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка върху предлаганата медицинска 

апаратура или Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО; 

6. Да се посочат образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на 

служителите на участника, които са обучени от производителя на апаратурата за сервизно 

обслужване на предлаганите апарати. 

 

7. Само за ОП № 5:  
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- Протокол за запознаване с наличната във Второ хирургично отделение 

лапароскопска конфигурация /по образец/;  

- Декларация, че фибро-холедохоскопът, който ще бъде доставен, ще бъде съвместим с 

наличната във ІІ ХО лапароскопска конфигурация /свободен текст/. 

 

 

 Приложение № 3 

Декларации: 

•      Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по приложения образец/; 

•      Декларация за запознаване с условията на поръчката /по приложения образец/; 

•      Декларация дали при изпълнение на поръчката участникът ще ползва или не 

подизпълнител/и /по приложения образец/; 

• Декларация съгласие от подизпълнител да участва като такъв в настоящата 

обществена поръчка /ако е приложимо/; 

• Декларация дали участникът при изпълнението на поръчката ще има на 

разположение ресурсите на трети лица, както и вида на тези ресурси. 

• Декларация за липса на свързаност с друг участник и липса на обстоятелство по чл. 8, 

ал. 8, т. 2 от ЗОП /по приложен образец/; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици /по приложен образец/; 

•     Декларация за доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане 

на медицинската апаратура. 

•     Декларация за приемане на условията в проекта на договор. 

 

Приложение № 4 

Документ за внесена гаранция за участие в процедурата: 

•     Гаранция за участие в настоящата процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

се представя в една от следните форми по избор на участника:                    

 - парична сума, внесена в касата на „МБАЛ – ШУМЕН” АД или по банков път при 

Търговска банка „Д“ АД – Шумен: 

IBAN        BG 70 DEMI 92405000113297 

BIC       DEMIBGSF 

 - банкова гаранция – безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Възложителя, 

със срок на валидност равен на срока на валидност на офертата. 

 

Приложение № 5 

Списък на документите, които се съдържат в офертата, подписан от участника. Ако 

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

заверено пълномощно.  

 

Когато за някои от оферираните от участника обособени позиции се изискват 

допълнителни и/или различни документи за доказване на съответствие с критериите за 

подбор, приложени в плик № 1, то участникът представя отделни пликове № 1 за обособените 

позиции, за които се изискват допълнителни и/или различни документи. При неспазване на 

това условие, Комисията изисква от участника допълнителното им представяне. В случай че 

участникът не представи допълнително поисканите отделни пликове № 1 „Документи за 

подбор”, то Комисията предлага на Възложителя съответния участник да бъде отстранен от 

по-нататъшно участие в процедурата. 

 

Приложените към офертата документи да са подредени в гореизброения ред за 

улеснение работата на комисията по разглеждане и оценка на офертите. 
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Приложение № 6 

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

поставят: 

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

документацията образец; 

-  таблица за съответствие с техническата спецификация  /по образец/; 

- оригинални фирмени каталози /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. 

Само за ОП № 5 – освен изброените документи, в плик № 2 се прилагат и   Протокол за 

запознаване с наличната във Второ хирургично отделение лапароскопска конфигурация /по 

образец/; Декларация, че фибро-холедохоскопът, който ще бъде доставен, ще бъде съвместим 

с наличната във ІІ ХО лапароскопска конфигурация /свободен текст/. 

 

 

 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 2 се 

представя за всяка от позициите поотделно, т.е. плик № 2 е толкова броя, за колкото 

обособени позиции участва участникът. 

 
 

О Б Р А З Е Ц 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на 

медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, 

Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” 
 

 

Настоящото предложение е подадено от: 

 

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

( наименование на участника /фирмата/ ) 

 

ЕИК ....................................................... 

 

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

(трите имена и ЕГН) 

 

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

(длъжност) 

 

законен /или упълномощен/ представител на участника. В случай, че предложението е подписано 

от упълномощено лице, към списъка на документите в офертата се прилага и нотариално 

заверено пълномощно. 

 

Заявяваме, че: 

 

            Участваме за обособена/и позиция/и № .................................................................................. 

......................................................................................................................................................................... 
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             Предлагаме извършване на доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно 

поддържане, предмет на настоящата обществена поръчка, в съответствие с нормативната уредба, 

като за целта осигуряваме:  

- Медицинската апаратура, която е с технически и функционални параметри, подробно 

описани за всеки апарат. Предложената апаратура отговаря напълно на задължителните технически 

изисквания. Апаратът/тите ще се достави/ят, монтира/ат и пусне/ат в експлоатация в 

...................................................................................................................... на „МБАЛ – ШУМЕН” АД с 

осигурен от нас транспорт, като цената на транспорта е включена в крайната предложена цена.  

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

пускането в експлоатация. 

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

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

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

.............................................................................. 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 за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на предлаганата апаратура е 

…………………………………….. календарни дни. /не повече от 60 календарни дни, считано от 

датата на възлагане на обществената поръчка/ 

- Срокът на изпълнение на договора  изтича  с изтичане на гаранционния срок на 

доставената медицинска 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/и позиция/и № …………………, съгласно изискванията на 

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

данъци, в т.ч. доставка; монтаж; пускане в експлоатация; предварителни изпитания; обучение на 

персонала за работа с апарата. 

Плащането ще се осъществява в български лева, чрез банков превод, по посочена от нас 

банкова сметка в страната, по следния начин: 

-  50 % от стойността, представляващи авансово плащане, в срок до 3 /три/ работни дни, 

считано от датата на подписване на договора;  

- 50 % от стойността, представляващи окончателно плащане, в срок до 5 /пет/ работни дни 

след представяне на фактура оригинал и приемно-предавателен протокол за извършените доставка, 

монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. 

 

С настоящото техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, заявявам, 

че представляваното от мен дружество …………………...…………………………………….………, 

ще извърши доставка, монтаж и пускане в експлоатаця на медицинската апаратура за нуждите  на 

„МБАЛ – ШУМЕН” АД, в посочените срокове и при условията на Възложителя. Ще извършим и 

обучение на персонала за работа с апаратурата. 

Представляваното от мен дружество ще извършва и гаранционно поддържане на 

доставената апаратура. 

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

предпоставка.  

 Заявяваме, че сме запознати с текста на проектодоговора от документацията за 

участие в процедурата и приемаме неговите условия. 

 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 в размер на 5 % 

/пет процента/ от стойността на договора, както и съответните удостоверения от компетентните 

органи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 3 от ЗОП. 
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 Приложения:  

 - таблица за съответствие с техническата спецификация; 

- оригинални фирмени каталози /без цени/ и снимков материал, от които са видни 

техническите характеристики и възможности на предлаганата медицинска апаратура, както и 

превод на български език. 

 

Дата .......................... г.                                                             УПРАВИТЕЛ............................. 

                                                                                                        /или упълномощен представител/ 

                                                                                                                      (подпис и печат ) 

 

 

 

           Образец 

Таблица за съответствие с техническата спецификация 

 

Задължителни технически 

изисквания 

Предложение на участника Документ за доказване на 

съответствието: 

Наименование/ стр. 

   

 

Приложение № 9 

        3.4.3. Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.  

Предлаганата цена за всяка обособена позиция се попълва по Образеца на ценово 

предложение по-долу и се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагана 

цена”. 

 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, плик № 3 се 

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

участва участникът. 
О б р а з е ц 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ОП    

№ 
Обособени позиции 

Мяр 

ка   
Коли-

чество 

Eд. цена с 

вкл. ДДС 

Крайна обща 

стойност с 

вкл. ДДС 

1  бр. 1   

2  
комп 

лект 
1  

 

3  бр. 1   

4  Бр. 1   

5  
комп 

лект 
1  

 

 

 

УПРАВИТЕЛ….......................... 

                                                                                               /или упълномощен представител/ 

                                                                                                                   (подпис и печат ) 

 
 

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

% /един процент/ от стойността на поръчката, в съответния размер за всяка обособена позиция, 

както следва: 

 



 

 

13

№ Обособени позиции 
Гаранция за участие 

/в лв./ 

1 Операционна лампа от ниско топлинно поколение с две тела 83,33 

2 Дигитализиращо оборудване за образна диагностика 350,00 

3 Електрохирургична платформа 325,00 

4 Флексибилен уретероскоп 158,33 

5 Флексибилен фибро-холедохоскоп 116,67 

 

 

 Гаранцията за участие се представя в една от следните форми:  

- парична сума, внесена в касата на „МБАЛ-ШУМЕН” АД или по банковата сметка на 

Възложителя, открита при Търговска банка „Д“ АД - Шумен:  

IBAN        BG 70 DEMI 92405000113297 

BIC       DEMIBGSF 

или 

- банкова гаранция - безусловна и неотменима банкова гаранция, в полза на Възложителя, 

със срок на валидност, равен на срока на валидност на офертата. 

Когато гаранцията е във вид на парична сума, тя трябва да бъде внесена предварително по 

банковата сметка на Възложителя. 

4.2. Документ за внесена гаранция за участие се представя при подаване на офертата. 

  4.3. Сумите, внесени от участниците като гаранции за участие в процедурата, се 

освобождават от Възложителя, както следва: 

4.3.1. На отстранените  участници - в срок от 5 /пет/ работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението на Възложителя за определяне на изпълнител.  

4.3.2. На класираните на първо и второ място участници - след сключването на договора за 

обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ работни дни след 

изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител. 

4.3.3. При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка - в срок от 5 

/пет/ работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за 

прекратяване на процедурата. В този случай се освобождават гаранциите на всички участници. 

Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

4.4. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на спора, 

когато участникът обжалва решението за определяне на изпълнител. 

4.5. Възложителят има право да усвои гаранцията за участие, когато участникът: 

4.5.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

4.5.2. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка. 

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

Възложителят има право да пристъпи към упражняване на правата си по нея. 

4.6. При подписване на договора участникът, определен за изпълнител, трябва да представи 

документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 5 % /пет процента/ от 

стойността на поръчката или да представи оригинал на безусловна, неотменима банкова гаранция 

за изпълнение на договора, издадена от българска банка в полза на Възложителя, за сума в размер 

на 5 % /пет процента/ от стойността на поръчката, със срок на валидност не по-малко от 30 

/тридесет/ дни след изтичане на гаранционния срок на доставената медицинска апаратура. В 

приложимите случаи – когато предметът на договора включва две или повече обособени позиции и 

гаранционният срок на отделните апарати е различен, изпълнителят се задължава да внесе 

гаранцията за изпълнение, за всяка от позициите отделно, със съответния срок на валидност. В тези 

случаи, изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение за всяка от 

обособените позиции. 
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4.6.1. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 

лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора, ако не са налице условия 

за нейното задържане. 

 

5. Подаване и получаване на офертите 

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

бъдат написани на български език. В случаите, когато участникът е чуждестранно физическо или 

юридическо лице, или обединение от тях, офертата се подава на български език, документите по 

Приложение № 1 се представят в официален превод, а документите за икономическо и финансово 

състояние и за технически възможности, които са на чужд език, се представят и в превод на 

български език.  

До изтичане срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

 

5.2. Изисквания към документите – Ценовото предложение да бъде подписано и 

подпечатано от законния представител на лицето, което подава предложението или от  

упълномощено от него лице. В случай че ценовото предложение е подписано от друго лице, то за 

същото трябва да бъде представено изрично нотариално заверено пълномощно, от което да е 

видно, че упълномощеното лице има право да подписва и подпечатва ценови предложения. 

5.3. Разяснения по документите 

В случай, че лицата имат нужда от разяснения по документацията за участие, те могат да 

отправят писмено своите запитвания на адреса, посочен в обявлението, до 10 дни преди изтичане 

на срока за получаване на офертите. Възложителят е длъжен да отговори писмено в 4 /четири/ 

дневен срок от постъпване на запитването, като отговорът се публикува в Профила на купувача на 

Възложителя. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в 

деня на публикуването им в Профила на купувача. 

В случай, че от предоставяне на разяснението от Възложителя до крайния срок за 

получаване на офертите за участие остават по-малко от 6 /шест/ дни, Възложителят е длъжен да 

удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата. 

5.4. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 

5.5. Запечатване и маркиране на пликовете: 

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни надписани плика, 

както следва: 

- плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, съдържа толкова плика, за колкото ОП с 

различни изисквания към документите за подбор участва участникът; 

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, съдържа толкова 

плика, за колкото обособени позиции участва участникът; 

- плик № 3 с надпис „Предлагана цена”, съдържа толкова плика, за колкото обособени 

позиции участва участникът 

Върху плика с офертата участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон, факс, 

електронен адрес и номерата на обособените позиции, за които участва. 

5.6. Подаване на офертата 

5.6.1. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта за една, 

няколко или всички обособени позиции от поръчката.  

5.6.2.Участниците са длъжни да участват за всички подпозиции и номенклатури от 

съответните обособени позиции. 

5.6.3. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта.   

 

5.7. Приемане на офертите 

5.7.1. Офертите се приемат по реда, описан в настоящите указания, в срока посочен в 

обявлението за обществената поръчка. 
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5.7.2. При приемането на офертата в деловодство на “МБАЛ – ШУМЕН” АД  върху плика 

се отбелязват поредния номер, дата и час на получаване и посочените данни се записват във 

входящ регистър, за което на приносителя се издава документ. 

5.7.3. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или 

плик с нарушена цялост, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра. 

5.7.4. Участникът поема всички рискове по подаване на офертата, включително 

форсмажорни. 

5.7.5. Участниците са обвързани с офертите си за период от 90 /деветдесет/ календарни дни, 

считано от крайния срок за получаване на офертите.  

5.7.6. Възложителят ще покани участниците да удължат срока на офертите си, когато той е 

изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на 

валидност на офертата си, се отстранява от участие 

5.7.7. Всички разходи по изготвянето и представянето на офертата са за сметка на 

съответния участник в процедурата. В случай на неприемане на офертата, Възложителят дължи на 

участника единствено внесената гаранция за участие. 

5.8. Обмен на информация: Обменът на информация между възложителя и участниците ще 

се извършва по пощата, по факс, по електронен път при условията и по реда на Закона за 

електронния документ и електронния подпис, или чрез комбинация на тези средства. 

          

6. Провеждане на процедурата 

6.1. Провеждането на откритата процедура ще започне от 16:30 часа на 11.08.2015 г. в  

заседателната зала на II етаж на Терапевтичен блок на „МБАЛ-ШУМЕН” АД. 

6.2. Отварянето на офертите се извършва от специално назначена от Възложителя комисия 

за провеждане на процедурата. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на други лица. 

6.3. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличие на 

три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове и един 

представител на участниците подписват плик № 3. След това комисията отваря плик № 2 и най-

малко трима от членовете й и един от участниците подписват всички документи, съдържащи се в 

него. Комисията отваря плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа и 

проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т.14. 

6.4. Комисията разглежда документите и информацията в плик № 1 за съответствие с 

критериите за подбор и съставя протокол № 1. Когато установи липса на документи и/или 

несъответствие с критериите за подбор, и/или други нередовности, вкл. фактическа грешка, 

комисията ги посочва в протокол № 1 и го изпраща до всички участници в деня на публикуването 

му в Профила на купувача. 

6.5. Участниците следва да представят на комисията съответните документи в срок до 5 

/пет/ работни дни от получаването на протокол № 1. Участникът може в съответствие с 

изискванията, посочени в настоящата документация и в обявлението, да замени представени 

документи или да представи нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя 

критерии за подбор. 

6.6. След представянето на документите по т. 6.5. комисията ги разглежда и преценява 

съответствието на участниците с критериите за подбор. 

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

който: 

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

настоящите указания; 

6.7.2. за когото са налице обстоятелствата по т.2.2 от настоящите указания; 

6.7.3. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия от 

Възложителя; 

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

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

критерии за подбор. 

6.8. Комисията при необходимост може по всяко време: 

6.8.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 

информация от други органи и лица. 

6.8.2. да изисква от участниците:  

- разяснения за заявени от тях данни; 

- допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове №№ 2 и 3, 

като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение 

на участника. 

6.9. Оценяването на офертите се извършва, съгласно посочения в документацията критерий 

– най-ниска предложена цена. 

6.10. Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е разгледала предложенията в 

Плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и е извършила  

проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за предложенията в Плик № 2;  

6.11. Не по-късно от два работни дни преди датата на отварянето на ценовите предложения, 

комисията обявява в Профила на купувача датата, часа и мястото на отварянето. 

6.12. Отварянето на ценовите предложения се извършва публично. При отварянето на 

ценовите предложения, комисията оповестява предлаганите цени и предлага по един представител 

от присъстващите участници да подпише ценовите предложения. 

6.13. Когато ценовото предложение на участник е с повече от 20 на сто по-ниско от 

средната стойност на ценовите предложения на останалите участници, комисията изисква от него 

подробна писмена обосновка за начина на образуването на предлаганата цена, която той трябва да 

представи в срок от 3 /три/ работни дни от получаване на искането за това. 

6.14. Комисията съставя протоколи за хода на работата си при разглеждането, оценяването и 

класирането на офертите, които се предават на възложителя. Комисията приключва своята работа с 

приемането на протокола от възложителя. 

6.15. В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване работата на комисията, Възложителят 

издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците, отстранените от 

процедурата участници и мотивити за отстраняването им, както и участника, определен за 

изпълнител. 

6.16. Възложителят изпраща решението по предходната точка на участниците в откритата 

процедура в 3 /три/ дневен срок от издаването му. 

6.17. Възложителят публикува в Профила на купувача решението заедно с протоколите на 

комисията и в същия ден изпраща решението на участниците. 

6.18. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в 

срок от 7 /седем/ дни от настъпването им. 

 

7.Сключване на договор 

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

място и определен за изпълнител. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи 

договор, възложителят може да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория 

класиран участник и да сключи договор с него. Ако и вторият участник откаже сключването на 

договор, възложителят прекратява процедурата. 

7.2. Възложителят сключва договора за обществена поръчка в едномесечен срок след 

влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 

допуснато предварително изпълнение на това решение. 

7.3. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписването 

на договора: 

 7.3.1. не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10; 

 7.3.2. не представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
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        7.3.3. не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 

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

или административен акт и е поставено от Възложителя при откриване на процедурата. 

7.4. Клаузите на договора трябва да са в съответствие с представения в документацията за 

участие проектодоговор и включват задължително всички предложения от офертата на участника, 

въз основа на които е определен за изпълнител. 

 

 

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

обществените поръчки. 

 

О  Б  Р  А  З  Ц  И 

ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 
 

 

1.Фирма /наименование/ или име на участника: ……………………………………………………… 

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

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

 

2.Седалище по регистрация: ………………………………………………………………………………. 

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

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

Телефон: …………………………………… 

Факс: ………………………………………. 

Е-mail адрес: ………………………………. 

 

3.Точен адрес за кореспонденция: .………………………………………………………………………. 

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

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

Телефон: …………………………………… 

Факс: ………………………………………. 

Е-mail адрес: ………………………………. 

 

4. ЕИК по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

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

 

5. Лице, представляващо участника: 

Име и фамилия: …………………………………………………………………………………………….. 

Данни по документ за самоличност: ……………………………………………………………………… 

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

Длъжност: …………………………………………………………………………………………………... 

 

6. Лице за контакти: 

Име и фамилия: …………………………………………………………………………………………….. 

Длъжност: …………………………………………………………………………………………………... 

Телефон: ……………………………… 

Факс: …………………………………. 

Е-mail адрес: ………………………………. 

 

7. Обслужваща банка: ……………………………………………………клон ………………………….  

BIC: ……………………………………………… 
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IBAN: ……………………………………………. 

Титуляр на сметката: ………………………………………………………………………………………. 

 

 Приложения: документ за регистрация по ЗДДС и/или договор за създаване на обединение 

 

Дата ........................... г.                                                             УПРАВИТЕЛ............................. 

                                                                                                      /или упълномощен представител/ 

                                                                                                            /подпис и печат/ 

 

 

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

 

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

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

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

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

…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ/а 

в качеството си на Управител /член на управителния съвет, член на Съвета на директорите/ на   

„......................................................................................................................................................................“ 

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

със седалище и адрес на управление ……………………………………………………………..………. 

с ЕИК ………………………………… 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда за: 

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари по чл. 253-260 от Наказателния кодекс; 

б) за подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс; 

в) за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;  

г) за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;  

д) престъпления против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс; 

е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 

2 от ЗОП. 

2. Не съм обявен в несъстоятелност /за юридическите лица: и представляваното от мен 

юридическо лице не е обявено в несъстоятелност/. 

3. Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове /за юридически лица: и представляваното от мен 

юридическо лице не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове/. 

4. Нямам задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към 

община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган /ако имам – допуснато е разсрочване 

или отсрочване на задължениета/; нямам задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която съм установен /за юридически 

лица: и представляваното от мен юридическо лице няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 

1 от ДОПК към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, а 

ако имам такива задължения – допуснато е разсрочване или отсрочване на задълженията; нямам 

задължения за вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 

която е установено юридическото лице/. 
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5. Не съм в открито производство по несъстоятелност, както и не съм сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон /за 

юридически лиц: представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност, както и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла 

на чл. 740 от Търговския закон/. 

6. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за нарушения, 

свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността. 

7. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл. 3, ал. 2 от ЗОП, доказано от Възложителя с влязло в сила съдебно решение. 

8. Не съм осъден с влязла в сила присъда, а ако съм – съм реабилитиран за престъпления по 

чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по 

чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците. 

9. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс 

във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки. 

10. Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация (за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП). 

11. не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси /за юридически лица: и представляваното от мен 

юридическо лице не е сключило договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси/. 

 

При промени в декларираните обстоятелства се задължавам да уведомя възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 

При подписване на договора за обществена поръчка ще представя документи от 

съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на горните обстоятелства. 

 

    Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла 

на чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

Дата: ................................ г.                    ДЕКЛАРАТОР: ..........................                         
/подпис и печат/ 

 

Образец 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

Подписаният.................................................................................................................................................., 

с ЕГН ......................................., притежаващ л.к. № ……………….…….., издадена на 

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

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

действащ в качеството на …………………………………………………………………………….......  

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

на …………………………….................................................................................................................... 

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

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

 (седалище и адрес на управление; ЕИК) 

 

 ОТНОСНО: Участие в открита процедура, провеждана от „МБАЛ – ШУМЕН” АД за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 
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гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по 

образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД” 

 

Д Е К Л А Р И Р А М,  Ч Е: 
 

1.  СЪМ ЗАПОЗНАТ с всички условия и предмета на настоящата поръчка; 

2. СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

технически норми, стандарти и срокове, които се отнасят до изпълнението на поръчката; 

3. СЕ ЗАДЪЛЖАВАМ да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 

данните за поръчката. 

 

    Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

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

/подпис и печат/ 

 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл.56, ал.1, т.6 от Закона за обществените поръчки 

 

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

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

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

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

…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 

качеството си на ………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, членове 

на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 

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

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 

пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, 

Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” 

АД 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

Не съм свързано лице с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП , както и не са 

налице обстоятелства по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП. 

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

обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

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

Наказателния кодекс. 

 

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

/подпис и печат/ 
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ДД  ЕЕ  КК  ЛЛ  АА  РР  АА  ЦЦ  ИИ  ЯЯ  

по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

  

Долуподписаният/ата ...................................................................................................................... 

с ЕГН..........................., притежаващ/а лична карта №…………../……….. г. издадена от МВР-

………………………….…., действащ/а в качеството си на  .................................................................... 

на  ................................................................................................................................................................... 

със седалище и адрес на управление:  ....................................................................................................... 

с ЕИК ........………………………… - участник в обявената от „МБАЛ – Шумен” АД открита 

процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане 

на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, 

Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”q 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

 

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

                                                                                                /ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________. 

 

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

                                                                   /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици. 

 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 4. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за икономическите 

и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, вр. §7, ал. 2 от Заключителните 

разпоредби на същия. 

 

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

313 от Наказателния кодекс. 

 

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

                             /подпис и печат/ 

 

 

  

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител 
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Подписаният/ата............................................................................................................................................, 

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

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

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

…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 

качеството си на ………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, членове 

на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 

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

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 

пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на 

ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - 

ШУМЕН” АД”, 

                            

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ 

 

1. От името на представляваното от мен дружество „…………………………………… 

…………………………” /посочете юридическото лице, което представлявате/ изразявам съгласието 

да участваме като подизпълнител на    „................................................................................................” 

/посочете участника, на който сте подизпълнител/  при изпълнение на горепосочената поръчка. 
 

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

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

/избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас 

като подизпълнител/ 

  

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе участник, 

нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да представим 

самостоятелна оферта. 

 

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

„е“/, т. 2 и т. 3 и т. 4  и ал. 5, т. 1 и т. 2 от ЗОП /по образец/. 

 

5. Други документи, по преценка на декларатора: .....................................…………………… 

 

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

горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

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

данни в настоящата декларация. 

 

 

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

/подпис и печат/ 

 
Образец 

 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 
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Подписаният .................................................................................................................................................., 

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

от................................. гр. ..............................................................................., с постоянен 

адрес................................................…………………………………………………………………………,  

действащ в качеството си на …………………………………………………………..…………………... 

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

на 

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

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

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

(седалище и адрес на управление; ЕИК) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
- при изпълнението на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в 

експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, 

Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - 

ШУМЕН” АД”, 

няма да използвам / ще използвам подизпълнители; 

(ненужното се изчиства/зачерква) 

 

 - подизпълнител/и ще бъде/бъдат (изписват се наименованията на фирмите на 

подизпълнителите), които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 

процедурата; 

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

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

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

 - както и вида на работите, които ще извършат, и дела на тяхното участие.  

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

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

……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

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

/подпис и печат/ 

 

 

 

Образец 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  
 

Долуподписаният............................................................................................................................................ 

с ЕГН ......................................., притежаващ л.к. № ……………………..., издадена на ………… г. от 

…………………….……………, с постоянен адрес: ……………………………………………………. 

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

действащ в качеството си на …………………………………………………………………………...…..  
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(Управител, член на управителния съвет, член на Съвета на директорите)  

 

на ……………………………........................................................................................................................ 

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

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

(наименование на фирмата/дружеството) 

 

 

ще достави, монтира, пусне в експлоатация и ще извършва гаранционно поддържане на 

медицинската апаратура, съгласно техническата спецификация от документацията на откритата 

процедура с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане 

на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, 

Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД и договорените между страните 

условия и срокове, както и ще извърши обучение на персонала за работа с апаратурата. 

 

 Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

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

          /подпис и печат/ 

 

 

Образец 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

Подписаният .................................................................................................................................................., 

ЕГН.............................................., жител на гр..........................................., живущ в 

гр.................................................................., община ......................................................................,  

ул. ”............................................................................................................................................”  л.к. № 

..................................................., издадена от .................................................................,  на 

.............................. г., действащ в качеството си на ………………………………………….…………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, членове 

на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 

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

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
            Запознат съм и приемам условията на проектодоговора на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска 

апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично 

отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”  
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Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

 

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

/подпис и печат/ 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 

 

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

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

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

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

…………………...………………………………………………………………………..…...., действащ в 

качеството си на ………………………………………….………………………………………………… 

Управител или управители (член на управителния съвет, член на Съвета на директорите, членове 

на контролни органи, прокурист или търговски пълномощник) 

 

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

(ЕТ, ООД, ЕООД, АД и др.) 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 
при изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, пускане в 

експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, 

Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - 

ШУМЕН” АД 

 

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

 

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

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

използването на ресурси на трети лица /ако е приложимо/ 

 

Известно ми е, че за деклариране на неверни обстоятелства, нося отговорност по смисъла на 

чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

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

/подпис и печат/ 
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Протокол за запознаване с наличната във Второ хирургично отделение 

лапароскопска конфигурация 

 

Днес, ……………….2015 г., 

 

долуподписаният 

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

/име и фамилия/ 

представител на участника …………………………………...………………………………….., 

 

ЕИК …………………...……., седалище и адрес на управление: гр. ………………….….., 

 

ул. „…………………….…………………………………………………………………...............,  

 

извърших оглед и се запознах с наличната лапароскопска конфигурация във Второ 

хирургично отделение на „МБАЛ – Шумен” АД в присъствието на длъжностно лице на 

Възложителя „МБАЛ – Шумен” АД на открита процедура по ЗОП с предмет „Доставка, 
монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура за 

нуждите на ОТО, Отделение по образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на 

„МБАЛ - ШУМЕН” АД” 

 

Настоящият протокол се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра по един 

за всяка от страните. 

 

 

 

ПОДПИС НА       ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ  

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ:…………    ЗА „МБАЛ-ШУМЕН” АД:…………… 

/…………………...………..……/   /………………………/ 
                    /име и фамилия/              /име и фамилия/ 

 

 

 

VII. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

гаранционно поддържане на медицинска апаратура за нуждите на ОТО, Отделение по 

образна диагностика, АГО, Урологично отделение и ІІ ХО на „МБАЛ - ШУМЕН” АД”  

 

 

Днес, .................. 2015 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 Юлия Димитрова Илиева – Изпълнителен 

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

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

управление: .............................................................................................................., ЕИК ........................... 

тел. ........................, факс ...................... представлявано от 

............................................................................, в качеството му на ............................................, от 

друга страна, наричано за краткост по – долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,    

 

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

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

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

          Чл.1./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши доставка, 

монтаж, пускане в експлоатация и гаранционно поддържане на медицинска апаратура, /наричана 

по-долу в договора „апаратура”/ за нуждите на “МБАЛ – ШУМЕН” АД, съгласно Приложение № 

1, неразделна част от настоящия договор. 

/2/ Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е неразделна част от този договор, като условията й се 

считат по право за условия на настоящия договор, доколкото друго не е уговорено в договора. 

 

II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.2. Настоящият договор влиза в сила от ......................... г. и е валиден до изтичане на 

гаранционния срок на доставената апаратура. 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл.3. Цената на апаратурата е в размер, съгласно Приложение № 1, неразделна част от 

настоящия договор - ценовото предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Цената е 

определена до краен получател, с включен ДДС. 

Чл.4./1/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, чрез банков 

превод, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ :  

TБ........................................................................................................................................................,  

IBAN..............................................................................................,  

BIC ............................................................ 

/2/ Плащането се осъществява по следния начин: 

-  50 % от стойността, представляващи авансово плащане, в срок до 3 /три/ работни дни, 

считано от датата на подписване на договора;  

- 50 % от стойността, представляващи окончателно плащане, в срок до 5 /пет/ работни дни 

след представяне на фактура оригинал и приемно-предавателен протокол за извършените доставка, 

монтаж, пускане в експлоатация и обучение на персонала. 

 

IV. СРОК. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА АПАРАТУРАТА 

Чл.5./1/ Апаратурата, предмет на настоящия договор, се доставя, монтира и пуска в 

експлоатация в съответното отделение на „МБАЛ – ШУМЕН“ АД в срок до 

………………………………………………… 

/2/. Приемането и предаването на апаратурата се осъществява в присъствието на 

оправомощени представители на двете страни по този договор, като трябва да отговарят на 

зададената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ техническа спецификация.  

/3/. За удостоверяване на приемането, съответно предаването, монтажа и пускането в 

експлоатация на апаратурата се подписва приемно - предавателен протокол от оправомощени 

представители на двете страни по този договор. 

Чл.6. Апаратурата се доставя, придружена със следните документи: техническа и сервизна 

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

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

електронен носител в pdf формат/; сертификати за качество и произход. 
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Чл.7. /1/. Рискът от случайно погиване или повреждане на апаратурата преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането и монтирането им на мястото на доставяне, след 

подписването на приемно-предавателния протокол, представен от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

/2/. Когато апаратурата погине или бъде повредена, вследствие от техни недостатъци или 

поради случайно събитие, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и 

последният е длъжен да му достави и монтира апаратура без недостатъци в срока, определен за 

доставка. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

Чл.8.  /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, монтира, да извърши дейностите по 

предварителни изпитвания, да пусне в експлоатация заявената медицинска апаратура, да извърши 

обучение на персонала за работа с апаратурата, съгласно изисванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при 

посочените в този договор условия и срок. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно поддържане и сервиз на 

апаратурата по време на гаранционния срок. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при доставката да представи документите, посочени в 

чл. 6 от настоящия договор, както и да предаде апаратурата на оправомощен представител на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осъществи и дейностите по инсталация и 

привеждане в работно състояние на доставената апаратура, готово за приемане на мястото на 

доставката, както и обучение на специалистите за работа с апаратурата. 

Чл.11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за доставената апаратура в 

договорения размер.   

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля правата и задълженията си по 

настоящия договор. 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да приеме чрез оправомощения си представител 

апаратурата, предмет на този договор и да подпише приемно – предавателния протокол, в който 

трябва да бъде отразено, каква апаратура е доставена, дали съответства по вид, количество и 

качество, както и дали при доставката са констатирани недостатъци. 

Чл.14. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати договорената цена по начин и в срок, 

посочени в клаузите на настоящия договор. 

Чл.15. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, то 

неговият представител може да откаже да приеме доставената апаратура. За отказа се съставя 

констативен протокол, подписан от представителите на двете страни с посочване причините за 

отказа. При отказ, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да подпише протокола – той се подписва от 

оправомощеното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице и още поне двама свидетели. 

Чл.16. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи апаратурата, предмет на настоящия 

договор в срок, количество и качество, които отговарят на неговите изисквания. 

 

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 Чл.17./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на ............................. лв. / 

……………………….. лева/, представляваща 5% /пет процента/ от стойността на договора, 

която сума се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при подписване на договора. 

 /2/. Гаранцията по предходната алинея може да бъде предоставена и под формата на банкова 

гаранция в размер на ............................. лв. /………………лева/, представляваща 5% /пет 

процента/ от стойността на договора, валидна за срока на договора, но не по-малко от един 

месец след изтичане гаранционния срок на доставената апаратура. Тя се предоставя на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора.  

 /3/. В приложимите случаи – когато предметът на договора включва две или повече 

обособени позиции и гаранционният срок на отделните апарати е различен, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 
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задължава да внесе гаранцията за изпълнение, за всяка от позициите отделно, със съответния срок 

на валидност.  

 /4/. В случаите по предходната алинея, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя документи за внесена 

гаранция за изпълнение за всяка от обособените позиции. 

/5/. Гаранцията за изпълнение на договора служи за обезпечаване на вредите от 

неизпълнение, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без това да изключва търсенето на обезщетение над 

нейния размер при действително претърпени вреди. 

/6/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 

лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице условия за нейното задържане. 

Чл.18./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на 

задълженията си с внесената от него гаранция за изпълнение на договора.  

/2/. При недоставяне на медицинската апаратура, както и при неизпълнение на което и да е 

друго задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се поражда правната 

възможност да усвои целия размер на предоставената гаранция и да прекрати договора. 

Прекратяването на договора става съгласно заложените клаузи в настоящия договор. 

/3/. В случай, че размерът на внесената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение не е 

достатъчен за удовлетворяване на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка с претърпени вреди от негова 

страна, то той може да потърси правата си по съдебен ред. 

 

VІІІ. ОТГОВОРНОСТ, ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ, РЕКЛАМАЦИИ 

Чл.19. Оправомощеният представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предявява рекламации 

пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недоставена в срок апаратура, както и за доставена апаратура, чието 

количество и качество не отговаря на изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/ Уведомлението за предявяване на рекламация се изготвя в писмена форма и се отправя 

до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, придружено от съставен констативен протокол, в който се описват следните 

обстоятелства: данни за сключения договор, констатираните отклонения в срока за изпълнение на 

доставката, или некомплектованост на доставената медицинска апаратура, основанието за 

рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено в 5 /пет/ 

дневен срок от получаване на рекламацията, като заяви дали я приема или я отхвърля. Ако 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва да се счита, че той 

приема рекламацията. 

Чл.21. При рекламация относно доставените стоки, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 5 /пет/ 

дневен срок от приемане на рекламацията, за своя сметка и риск да изпълни рекламацията. 

Чл.22. /1/ Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е ………………..., 

считано от пускането й в експлоатация. 

/2/ Срокът за реакция при сигнал за повреда по време на гаранционния период 

е:........................................................................................................................................................................ 

/3/ Срокът за отстраняване на повредата по време на гаранционния период е 

.............................................................................. Този срок се удължава със съответните срокове на 
доставка, ако частите на са налични в сервиза на изпълнителя. 

/4/ Гаранционният срок на резервните части, вложени при ремонт по време на гаранционния 

период е:………………………………………………… 

Чл.23. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява от свое име и за своя сметка всички 

повреди, възникнали през гаранционния срок. 

/2/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за повреди и отклонения от качеството на доставената 

апаратура, когато те са породени от неправилната им експлоатация. 

Чл.24. След изтичане на гаранционния срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява и 

следгаранционно обслужване в оторизиран сервиз, което ще подлежи на отделно договаряне 

между страните. 

 

ІX. САНКЦИИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ 
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Чл.25./1/. При неизпълнение на задължението, от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, да достави 

медицинската апаратура в договорения срок, то ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

обезщетение за неизпълнение в размер на 0,5 % /нула цяло и пет десети процента/ върху 

стойността на недоставената апаратура за всеки просрочен ден, като същото се приспада от 

окончателното плащане. 

/2/. В случай, че забавата по предходната алинея продължи повече от 10 /десет/ дни, както и 

при изцяло неизпълнение на което и да е друго задължение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ то за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се поражда правната възможност да се удовлетвори в пълен размер от 

гаранцията за изпълнение и да прекрати договора едностранно и без предизвестие. 

Чл. 26. При забава на плащането, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният дължи на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за забавено изпълнение на парично задължение в размер на 

законната лихва върху стойността на дължимата сума за всеки просрочен ден. 

 

X. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл.27./1/ Настоящият договор се прекратява с изтичане на гаранционния срок на 

доставената медицинска апаратура. 

/2/. Този договор може да бъде прекратен и предсрочно, в следните хипотези: 

- По взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

- При условията на чл. 18, ал. 2 от договора. 

- При условията на чл. 25, ал. 2 от договора 

Чл.28. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни задълженията си относно предявена 

рекламация, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора едностранно, без 

предизвестие. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите задължения. В този случай 

дължи обезщетение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпените вреди от сключването на договора.  

 

XI. СЪОБЩЕНИЯ 

Чл.30. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от оправомощените представители на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по  пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

XIІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.31. Страните се съгласяват, че ще решават възникналите спорове във връзка с настоящия 

договор чрез доброволно постигнато споразумение въз основа на действащото законодателство. 

При невъзможност споровете да бъдат решени извънсъдебно, то същите ще бъдат отнасяни за 

разглеждане и решаване от Шуменските съдилища по компетентност. 

За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото законодателство на 

Република България. 

 

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

език – два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

     ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ                                   ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

  

 

 

ЗА ВСИЧКИ НЕУРЕДЕНИ В ТАЗИ ДОКУМЕНТАЦИЯ ВЪПРОСИ СЕ ПРИЛАГАТ 

РАЗПОРЕДБИТЕ НА ЗОП. 


