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ОБЩИ УСЛОВИЯ 

 

1.1. Предмет на поръчката 

„Доставка на лекарствени продукти и медицински консумативи за нуждите на 

"МБАЛ - Балчик" ЕООД” 

 

1.2. Обособени позиции 

Доставката не е определена в обособени позиции. Не е предвидена възможността за 

представяне на оферти за част от номенклатурни единици от техническата спецификация. 

Комплексното участие за всички номенклатури е задължително. 

Систематичната свързаност на предмета на доставка и нуждата от ефективен контрол на 

качеството не позволява разделяне на обособени позиции. 

 

1.3. Възможност за представяне на варианти в офертите 

Не се допускат варианти в офертите. 

 

1.4. Място и срок за изпълнение на поръчката 

Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склад на "МБАЛ - Балчик" ЕООД, гр. 

Балчик,  ул. “Златко Петков“ № 1  

Срок за изпълнение на договора - 24 месеца. 

 

1.5. Разходи за поръчката 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Спрямо 

Възложителя, участниците не могат да  предявяват каквито и да било претенции за разходи, 

направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им, независимо от 

резултата или самото провеждане на процедурата. 

 

1.6. Стойност на поръчката. 

1.7. Стойността на поръчката се определя в лева без ДДС и се предлага от 

участника в Ценовата му оферта - Образец към документацията.  

Доставната цена на всеки продукт следва да включва ДДС, транспортни и всички 

други разходи по доставката до франко складовете.  

Предлаганата цена на доставката е крайна, като в нея се включват всички разходи 

на изпълнителя, в това число разходи за гориво и консумативи, като цената е 

окончателна и не подлежи на промяна през целия срок на договора.  

Всички цени да са в левове, с точност до два знака след десетичната запетая.  

Цената на лекарствените средства следва да е съобразена с пределните цени на 

лекарствените средства и не следва да е по-висока от утвърдените цени на лекарствените 

продукти, съгласно позитивния лекарствен списък по ЗЛПХМ и Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 

Прогнозна стойност на поръчката – 250 000.00 /двеста и петдесет хиляди/ лева без 

ДДС.  

Посочената по-горе прогнозна стойност е максимална  и не може да бъде надвишавана, 

освен в случаите на съществено увеличаване на обема на извършените дейности и 

манипулации от страна на Възложителя за срока на изпълнение на настоящия договор. При 

наличие на посочените условия отношенията между изпълнителят и Възложителят се уреждат 

с допълнително споразумение към основния договор. Сключването на последното не може да 
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има за предмет увеличаване на продължителността на договора. 

1.7. Цената на обществената поръчка се заплаща на изпълнителя периодично, след 

представяне на фактура след всяка доставка. Заплащането се извършва по банков път по сметка 

на изпълнителя. Плащането се извършва разсрочено, като разсроченото плащане не може да  

бъде по- малко от 30 дни от представянето на фактурата, в български лева по банков път и по 

банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Плащането се извършва след представянето на 

доставената фактура с всички реквизити – оригинал или заверено копие и след представяне на 

приемно-предавателен протокол, удостоверяващ, че стоките са доставени.  

 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ И  ЗА ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТИТЕ 

 

1. Възложителят осигурява пълен, неограничен и пряк достъп по документацията по 

настоящата процедура.Документацията е публикувана в профила  на купувача и е 

общодостъпна. 

2.  Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на чл. 101  

от ЗОП, в  деловодството на „МБАЛ - Балчик” ЕООД гр. Балчик, в срока посочен в 

обявлението. 

3. Всяка оферта трябва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка от участника 

или от упълномощен от него представител лично или по пощата чрез препоръчана пощенска 

пратка с обратна разписка на адрес: гр. Балчик, ул. „Златко Петков“ №1, „МБАЛ - Балчик" 

ЕООД.  

Върху опаковката участникът следва да посочи предмета на поръчката, адрес за 

кореспонденция, лице за контакти,  телефон, факс и електронен адрес. 

 3.1.При публично състезание опаковката съдържа следните документи: 

Единен европейски документ за обществени поръчки и оферта по образец, опис на 

представените документи, техническо предложение, декларация за съгласие с клаузите на 

проекто-договора,  декларация за срока на валидност на офертата , декларация за съответствие 

на предлаганите лекарствени продукти със ЗЛПХМ; декларация по чл.54 от ЗОП, декларация 

по чл.55 от ЗОП; разрешение за производство и/или търговия на едро с лекарствени продукти и 

консумативи, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по лекарствата. 

Представя се заверено от участника  копие,  разрешение за  търговия с опиати и наркотични 

вещества по чл.32 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. 

Представя се заверено от участника копие.; Разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия. Представя се заверено от участника копие.; списък-декларация за притежаваните или 

наети транспортни средства; Списък-декларация съдържаща опис на притежаван или нает 

склад.  

3.2.Отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „предлагани ценови параметри”, 

който съдържа ценовото предложение. 

4. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” трябва да съдържа предлаганите цени 

за опаковка, както и предлаганите единични цени от участника.  Ценовото предложение /по 

образец/,  трябва да включва сумарната единична цена на всички лекарствени средства от 

спецификацията по Приложение 1, с включен ДДС. Доставната цена на всеки продукт следва 

да включва  ДДС,  транспортни и всички други разходи по доставката до франко складовете. 

Предлаганата цена на доставката е крайна, като в нея се включват всички разходи на 
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изпълнителя, в това число разходи за гориво и  консумативи, като цената е  окончателна и не 

подлежи на промяна през целия срок на договора. 

     Цената да бъде представена задължително на хартиен носител, придружена от копие на 

номенклатурата с цените на електронен носител, по приложения образец към документацията 

за участие в процедурата.  

Не се допускат варианти на офертата. 

Цената на лекарствените средства следва да е съобразена с пределните цени на 

лекарствените средства и не следва да е по-висока от утвърдените цени на лекарствените 

продукти, съгласно позитивния лекарствен списък по ЗЛПХМ и Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти. 

     Всички цени да се в левове с вкл. ДДС, с точност до два знака след десетичната запетая. 

Участникът предлага цена за всеки артикул посочен в образеца на ценовото предложение! 

5. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване 

като върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването им в 

деловодството на Възложителя. 

Възложителят няма да приема за участие в публичното състезание и ще връща 

незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване, или в незапечатана опаковка или опаковка с нарушена цялост. 

6. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата процедура 

следва да бъдат обективирани в писмен вид и се публикуват в профила на купувача и тези 

които са посочени в ЗОП и ППЗОП и в РОП.        

           7. Обменът и съхраняването на информацията при провеждане на откритата процедура 

за възлагане на обществената поръчка ще се извършват по начин, който гарантира целостта, 

достоверността и поверителността на офертите на участниците. 

          8. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците съгласно 

нормите на ЗОП, ще се публикуват в профила на купувача на възложителя, също така може 

да се изпращат по електронен път при посочен електронен адрес, при необходимост и ще се  

връчват лично срещу подпис или ще се изпращат с препоръчано писмо с обратна  разписка или  

по факс.             

 9. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя, 

в деня и часа, определени в обявлението за обществената поръчка, гр.Балчик, ул. „Златко 

Петков“ № 1,  „МБАЛ - Балчик" ЕООД. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 

присъстват участниците, техни упълномощени представители и средствата за масово 

осведомяване. 

 

1. Обмен на информация: 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмена форма. Решенията на 

възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се извършва на адрес посочен от 

участника: на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с електронен 

подпис, чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка или по 

факс или чрез комбинация от тези средства по избор на възложителя. 

Когато решението не е получено от кандидата или участника по някой от изброените 

начини, възложителят публикува съобщение до участника в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 
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1. Общи изисквания към участниците 

1.1. В обявената процедура може да участва всяко физическо или юридическо лице, 

както и техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията 

на възложителя, посочени в документацията за участие.Възложителят не поставя изискване за 

създаване на юридическо лице за изпълнение на поръчката.Участниците могат за конкретната 

поръчка да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, 

по отношение на критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние, 

техническите способности и професионалната компетентност. 

1.2.По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,  

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, 

ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Когато  участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да представи 

документи за поетите от третите лица задължения. Третите лица трябва да отговарят на 

съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния 

капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

1. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник който 1. е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, 

чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 

– 353е от Наказателния кодекс;2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 3. има 

задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от 

Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на  участника, или аналогични задължения, 

установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

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

задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 5. За участник за когото е  

установено, че:а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;б) не е 

предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6 За участник за когото  е установено 

с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при изпълнение на договор 

за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда 

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

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен; 7.За когото е 

налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.В посочените случай, при 

установяване на едно от условията Възложителят ще отстранява от участие, участник при 

когото са налице условията за това.  Основанията по т.1, т.2 и т.7 се отнасят до лицата които 

представляват участника, членовете на управителни органи, надзорни органи както и за лицата 

упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи. 

1.4.Също така не може за участва в настоящата обществена поръчка  и може да бъде 

отстранен участник и когато 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по 

несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение 

с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, 
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а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в 

която е установен;2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност 

–търговия с лекарствени средства и консумативи съгласно законодателството на държавата, в 

която е извършено деянието;3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 

конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на компетентен орган;4. доказано е, че е 

виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или на договор за концесия за 

строителство или за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението 

засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на договора;5. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

 б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка.Основанията по т.5 се отнасят до лицата 

които представляват участника, членовете на управителни органи, надзорни органи както и за 

лицата упражняващи контрол при вземането на решения при тези органи. 

1.5. На основание 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“, дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да 

участват в процедурата, включително и чрез гражданско дружество/ консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

1.6. Свързани лица* не могат да бъдат самостоятелни участници в процедурата . 

* „Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

Забележка: При подаване на оферта за участие, липсата на обстоятелствата по т. 1.5 и т. 

1.6 се декларират от участника чрез попълване на част III, буква „Г. Други основания за 

изключване, които може да бъдат предвидени в националното законодателство на възлагащия 

орган или възложителя на държава членка ” от ЕЕДОП. 

При подаване на офертата, участникът посочва липсата на обстоятелствата с 

декларация, а избраният за изпълнител доказва липсата на основания за отстраняване за 1. за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП– свидетелство за съдимост; 2. за обстоятелството по 

чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП – удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината 

по седалището на възложителя и на кандидата или участника; 3. за обстоятелството по чл. 54, 

ал. 1, т. 6 ЗОП– удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 

труда”;4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП– възложителят не изисква представяне на 

удостоверение, издадено от Агенцията по вписванията, а извършва справка служебно от 

публичния търговски регистър. 
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Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура участници, които не отговарят на 

нормативно установените изискванията в ЗОП и на специалните изисквания, посочени в 

документацията за участие, както и в случаите когато участник не отговаря на изискванията за 

допустимост и подбор. 

В случай, че участника участва като обединение/консорциум, изброените по-горе 

изисквания се прилагат за всеки член на обединението/консорциума по отделно. Когато се 

предвижда участие на подизпълнител, посочените изисквания се прилагат и за 

подизпълнителя, с оглед на вида и дела на участието. 

  При подаване на заявлението за участие или офертата кандидатът или участникът 

удостоверява липсата на обстоятелствата по чл.54 от ЗОП с декларация, подписана от лицата, 

които представляват кандидата или участника.  

 При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за 

отстраняване по чл.54, както и съответствието с поставените критерии за подбор.  

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

Офертите за участие се изготвят на български език и на хартиен носител.  

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг  

участник, не може да подава самостоятелно оферта. 

В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура 

(арг.чл.101, ал.11 от ЗОП). 

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

настъпване на обстоятелство по чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

 

  2. Критерии за подбор, които се отнасят до годността за упражняване на 

професионалната дейност.   

2.1. Участниците следва да притежават валидно разрешение за производство и /или 

търговия на едро с лекарствени продукти и консумативи, издадено от регулаторен орган -  

от изпълнителния директор на ИАЛ в случаите по чл. 195, ал. 1 от ЗЛПХМ /заверено от 

участника копие/;  

2.2. валидно разрешение за търговия с опиати и наркотични вещества- по чл. 32 от 

Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, / заверено от участника 

копие/; 

2.3. валидно разрешение за търговия на едро с медицински изделия; 

За доказване на критериите за подбор участникът попълва: Попълва Част IV: „Критерии 

за подбор“, Раздел А: „Годност“, т. 2) от Единен европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) и представя заверени от него копия на разрешенията. 

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. При участие на 

подизпълнители поставените изисквания важат за посочения подизпълнител,  с оглед на дела и 

вида дейности, които ще изпълнява. 

 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. 
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ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА 

1. Участниците в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка, чрез 

публично състезания, трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на 

Възложителя. 

         2. Офертата трябва да бъде представена на български език. 

3. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална 

заверка, следва да бъдат заверени от участника с гриф "Вярно с оригинала", подпис и печат. 

4. Всички необходими документи, които участникът представя с офертата, следва да 

бъдат във вида, посочен в настоящата документация за участие.  

5. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на 

участника съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или 

лица с нотариално заверено пълномощно. 

6.  Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, която съдържа следните 

документи: 

6.1. Единен европейски документ за обществени поръчки и оферта по образец; 

o  В Единен европейски документ за обществени поръчки участниците/кандидатите в 

процедура за възлагане на обществена поръчка следва да попълнят тези раздели, които са 

относими към тях и кореспондират на основанията за отстраняване от процедурата и 

критериите за подбор, заложени от Възложителя на обществената поръчка. 

o ЕЕДОП представлява стандартен образец, в който се декларират посочените основания. 

o ЕЕДОП се попълва от: 

 кандидат/участник в процедурата; 

 подизпълнител/и на участника/кандидата (съгласно предвиденото и в чл. 66, ал.2 от 

ЗОП); 

 трети лица (когато участник/кандидат се позовава на техния капацитет при условията на 

чл. 65 от ЗОП) 

o За всеки подизпълнител и/или трето лице се представя отделен ЕЕДОП. 

o Данните, заявени в ЕЕДОП могат да бъдат проверявани от Възложителя. 

o Участникът, избран за изпълнител, следва да представи актуални документи, 

удостоверяващи съответните обстоятелства, посочени от него в ЕЕДОП. 

o При подписването на ЕЕДОП следва да се спазват изискванията на чл. 40 и 41 от 

ППЗОП – относно кръга на лицата, които подписват ЕЕДОП и обстоятелството, дали те 

подписват един и същ или отделен ЕЕДОП. 

o Към ЕЕДОП следва да се прилагат единствено доказателства, относно предприети 

мерки за надеждност (ако е приложимо). 

o При участие на обединения – ЕЕДОП се представя за всеки член от обединението. 

Б. Указания за попълване 

o Част I от ЕЕДОП може да бъде попълнена от Възложителя. Ако не е попълнена – 

участникът я попълва с данни, налични в Обявлението за обществена поръчка, като посочва – 

Възложител, наименование на поръчката и други белези, които я индивидуализират (№ на 

Решение за откриване на процедурата, номер на обявлението и т.н.) 

o Участникът следва да попълни съответните раздели от част II и III от ЕЕДОП – по 

отношение на информацията, отнасяща се до самия участник (лица, които го представляват, 

начин, по който участва в процедурата), както и предвидените в документацията и обявлението 
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основания за отстраняване на участници. Основанията за отстраняване са групирани в част III, 

раздели А, Б, В. 

o В раздел Г от част III следва да бъде посочена информация, която е предвидена от 

Възложителя в неговата документация – например по отношение на ограничения, произтичащи 

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

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

собственици (ЗИФОДРЮПДРСЛДС). 

o В част IV на ЕЕДОП следва да се представи информации, в съответствие с предвидените 

критерии за подбор от страна на Възложителя, както следва: 

 раздел А – Годност(правоспособност) на лицето, съгласно чл. 60 от ЗОП; 

 раздел Б – Икономически и финансови способности, съгласно чл. 61 от ЗОП; 

 раздел В и Г – Технически и професионални способности и наличие на стандарти за 

осигуряване на качеството и опазване на околната среда. 

o Раздели В и Г обхващат две групи изисквания, които са част от критериите за подбор по 

чл. 63 от ЗОП. 

o Част V от ЕЕДОП следва да се попълва от кандидатите само в тези случаи, при които 

Възложителят провежда процедура с предварителен подбор и е предвидил обективни и 

недискриминационни критерии за намаляване на броя на участниците. Тази част не се попълва 

при открити процедури, вкл. при публично състезание.  

o Част VI от ЕЕДОП следва да се попълни – вкл. като участникът посочи в тази част 

всички части/раздели/точки от ЕЕДОП, които е попълнил преди това. ЕЕДОП следва да бъде 

подписан от участника. Указанията за попълване на ЕЕДОП се прилагат съответно за всички 

лица, които следва да представят ЕЕДОП. 

6.2. Оферта /заявление/ за участие – по образец; 

6.3. Опис на представените документи – свободен текст; 

6.4. Техническо предложение; 

6.5. Декларация за съгласие с клаузите на проекто-договора; 

6.6. Декларация за срока на валидност на офертата; 

6.7. Декларация по чл.54 от ЗОП; 

6.8. Декларация по чл.55 от ЗОП; 

6.9. Декларация за правно – организационна форма; 

6.10.Декларация за съответствието на предлаганите лекарствени продукти със ЗЛПХМ; 

6.11.Разрешение за производство и/или търговия на едро с лекарствени продукти и 

консумативи, издадено от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по 

лекарствата.Представя се заверено от участника  копие; 

6.12.Разрешение за  търговия с опиати и наркотични вещества по чл.32 от Закона за 

контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите. Представя се заверено от участника 

копие; 

6.13.Разрешение за търговия на едро с медицински  изделия - Представя се заверено от 

участника копие; 

6.14.Плик запечатан непрозрачен с надпис „Предлагани ценови параметри” 

В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, изброените 

документи се представят от този член в обединението, чрез  който се доказва съответствието с 

критериите за подбор. 
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При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения 

подизпълнител с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява. 

Плик с надпис „Предлагани ценови параметри” трябва да съдържа предлаганите 

единични цени от участника.  Ценовото предложение /по образец/,  трябва да включва 

единична цена на всички лекарствени средства и консумативи, с включен ДДС, както и 

сумарната предложена цена за всички продукти от спецификацията . Доставната цена на всеки 

продукт следва да включва  ДДС,  транспортни и всички други разходи по доставката до 

франко складовете. Предлаганата цена на доставката е крайна, като в нея се включват всички 

разходи на изпълнителя, в това число разходи за гориво и  консумативи, като цената е  

окончателна и не подлежи на промяна през целия срок на договора. 

     Цената да бъде представена задължително на хартиен носител, придружена от копие на 

номенклатурата с цените на електронен носител, по приложения образец към документацията 

за участие в процедурата.  

Не се допускат варианти и повече от едно предложение  от участник. 

   Цената на лекарствените средства следва да е съобразена с пределните цени на 

лекарствените средства и не следва да е по-висока от утвърдените цени на лекарствените 

продукти, съгласно позитивния лекарствен списък по ЗЛПХМ и Наредбата за условията, 

правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти.Всички 

цени да се в левове, с точност до два знака след десетичната запетая за опаковка /колона 8/ и с 

точност до четири знака за единица мярка /колона 9/.  

Участниците задължително предлагат цени за всеки артикул посочен от възложителя в 

образеца на ценовото предложение. 

  Върху опаковката се изписва: 

      "МБАЛ - Балчик" ЕООД,  гр. Балчик, ул. „Златко Петков“ № 1  

За участие в публично състезание с предмет: „Доставка на лекарствени продукти и 

медицински консумативи за нуждите на "МБАЛ - Балчик" ЕООД”,  

В долния ляв ъгъл се посочва , адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефон, 

факс и електронна поща. 

7. До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си.    

8. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта, 

посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.  

9. Не се допуска  представяне на варианти в офертите. 

 Никаква информация, свързана с предлаганата цена, не трябва да има в каквато и да е 

форма извън този плик. 

10. Срок за валидност на офертите- Офертите следва да бъдат валидни най-малко 

6/шест/ месеца от крайния срок за получаване на офертите. Оферти с по-кратък срок на 

валидност ще бъдат отстранявани от участие в откритата процедура. 

ГАРАНЦИИ 

 1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата 

  При сключване на договора определеният изпълнител/и представят  гаранцията за  

изпълнение на договора в размер 1 % от прогнозната стойност на поръчката, без ДДС, която е в 

размер на 2500.00 /две хиляди и петстотин/ лв. Гаранцията може да се представи под 

формата на банкова гаранция, парична сума или застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие отговорността на изпълнителя.Формата на гаранцията е по избор на участника, 
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определен за изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след приключване 

изпълнението на договора. 

Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде представена по желание на 

участника в една от посочените форми: 

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична сума, платима по  банкова 

сметка на  "МБАЛ - Балчик" ЕООД.  

 Участникът определен за изпълнител избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

 Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител а сумата 

по гаранцията или титуляр на застраховката. 

 В случай че гаранцията за изпълнение на договора е под формата на застраховка 

възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 

Застраховката, в размера определен в т. 1 от този раздел, следва да покрива отговорността на 

изпълнителя и не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по 

друг договор. Застраховката, трябва да отговаря на клаузите на договора. Възложителят 

упражнява правата си по застраховката при условията на проекта за договор. 

Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с 

условията на проекто-договора. Възложителят освобождава гаранциите за участие и за 

изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са 

престояли при него. 

В случай на представяне на банкова гаранция, то същата следва да е в  оригинал, 

издадена в полза на възложителя със срок на валидност - срока на договора. Участникът може 

да представи банкова гаранция и по образец на банката, стига тя да съдържа цялата 

информация от образеца. 

 Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и освобождава в съответствие с 

условията на проекто-договора. 

 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна оферта” 

при критерий за оценка съгласно чл. 70, ал. 1, т. 3 „оптимално съотношение качество/ цена/ с 

показатели: Цена и Срок на доставка. 

Оценяването се извршва по следната формула: 

К= К1+К2 

където: 

К – комплексна оценка на съответния участник; 

 К1 е оценката на съответния участник за предложената сумарна единична цена по 

колона 9 от Ценовото предложение – Приложение 1. Относителната тежест на този показател е 

80 % и се определя по формулата: 

К1 = Ц мин х 80 

Цп 

* Цмин. е най-ниската предложена цена, 

*Цп е предложената от съответния участник цена. 
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Участникът с най-ниска предложена цена получава най-високия брой точки по този 

показател, а за всеки следващ, броят точки се определя no nосочената формула като се 

представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната запетая. 

К2 е оценката на съответния участник за предложения срок на доставка. 

Относителната тежест на този показател е 20 % и се определя по формулата: 

К2 = СДмин. х 20, 

СД п 

* СД мин. е цифрово изражение в часове на най-краткият предложен срок за 

изпълнение на доставка от участник, след получаване на заявка. 

* СД п  е цифрово изражение в часове на предложения от съответния участник срок за 

изпълнение на поръчката,след получаване на заявка. 

Участникът с най-кратък срок на доставка получава най-високия брой точки по 

този показател, а за всеки следващ, броят точки се определя no nосочената формула 

като се представя в цифрово изражение с точност до втория знак след десетичната 

запетая. 

 

Класирането се извършва по низходящ ред на получените комплексни оценки «К» от 

участниците. Класираният на първо място, с най-висока комплексна оценка, се определя 

за изпълнител на цялата поръчка.  

 

                      РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ 

 

1. До 5 дни преди изтичане срока за подаване на документацията всеки участник може 

да поиска писмено от Възложителя  разяснения по документацията за участие на адреса 

посочен в обявлението. 

 2. Възложителят се задължава да отговори на полученото искане за разяснение  в 3 (три) 

дневен срок от постъпване на въпросите.Разясненията се публикуват без да се посочва кой го е 

поискал. 

 

    

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 за изпълнение на поръчката 

 

 Възложителят си запазва правото да увеличи или намали обема на поръчката. 

 

С изричното съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ може да достави лекарство 

с търговско наименование, различно от посоченото в Приложението към договора, но 

еквивалентно на описаното с не патентно наименование, при спазване на всички други условия 

на договора и на цена не по- висока от договорената . 

Всеки участник следва да предложи срок на разсрочено плащане, който не може да 

бъде по-малък от 30 дни и не може да бъде по - дълъг от 60/шестдесет/ дни/чл. 303 от ТЗ/. 

Всяко предложение, което е по-малко от посоченото води до нередовност на предложеното 

техническо предложение и до нередовност на офертата, поради несъответствие с 

предварително обявените от възложителя условия и е основание за отстраняване на участника 

от участие в процедурата. 
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Всеки участник следва да предложи срок на доставка на заявените лекарствени 

средства.    

Всеки участник следва да предложи срок на годност на лекарствените продукти и 

консумативи. Срокът на годност  не може да бъде по- малък от 60% от общия срок на 

годност на продукта. Всяко предложение, което е по-малко от посоченото води до 

нередовност на предложеното техническо предложение и до нередовност на офертата, поради 

несъответствие с предварително обявените от възложителя условия и е основание за 

отстраняване на участника от участие в процедурата. 

  Срок на валидност на предложението най-малко 6 /шест/ месеца от крайният срок за 

подаване на оферти. 

  Срок за изпълнение на поръчката – две години от датата на сключване на договора. 

 

Заб. В случай, че настоящата документация, нейни части и/или техническа 

спецификация съдържа търговска марка, патент, тип или конкретен произход или 

производство, с които е посочен/определен/ предмета на обществената поръчка, което би 

довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои продукти, 

следва да се има предвид че Възложителят във всички случаи приема „еквивалент" на 

посоченото! 

 


