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Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я 
 
 
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:-ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА 
ОБОРУДВАНЕ ЗА СТЕРИЛИЗАЦИЯ ЗА НУЖДИТЕ НА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПЛОВДИВ" - 
АД,гр. ПЛОВДИВ.  
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Приложение №1. 
 
 
              І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА. 

 
Обект на обществената поръчка на настоящата открита процедура е: - Доставка и 

монтаж на стерилизационно оборудване за нуждите на Многопрофилна болница за 
активно лечение-Пловдив”АД,градПловдив,включваща: 

- Доставка и монтаж на цялостно стерилизационно оборудване, пускане в 
експлоатация, извършване на пробни изпитания, обучение на персонала за работа 
със съоръженията и  гаранционно сервизно обслужване на оборудването. 

- Изготвяне на медико-технологични проекти   за разполагане на апаратурата и   за 
            адаптацията на помещенията и инсталациите към оборудването,включително :  
            архитектурна част,ВиК,електрозахранване, вентилация и климатизиция  /ОВКИ  / 
            и други необходими преустройства и ремонти,но само в кръга на визираните в чл.     
            151 от Закона за устройство на територията. 
      -    Извършването на необходими строително-монтажни   дейности за подготовката и    
            адаптацията на   помещенията   и    инсталациите и     разполагане на доставената   
            апаратура.  
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Приложение №1а 
                                       
                                            СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 
             За доставка на цялостно стерилизационно оборудване,изготвяне на медико- 
технологични проекти за разполагане на  апаратурата и адаптацията на помещенията и 
инсталациите ВиК, Електрозахранване, Архитектура , вентилация,климатизиция и 
др.,към оборудването и  за строително-монтажни работи по подготовка на помещенията 
и инсталациите за :Модернизация на отделението за централно снабдяване със стерилни 
материали при     “  МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,гр.гр.Пловдив. 
 
         Основна презумпция:  -Техническата спецификация се основава на данни от 
предварително проучване на нуждите от стерилни материали в”МБАЛ-ПЛОВДИВ” 
АД,   както и на състоянието на помещенията и инсталациите на отделението сега.   
Актуалните дневни нужди от стерилни материали в “    МБАЛ –  ПЛОВДИВ  ”  АД 
възлизат на 120 (135)  стерилни единици (StU) или 20 – 22 стерилни единиц и   (StU) 
за стерилизационен цикъл, при натоварване от 6 цикъла дневно,   което при нужда, 
би позволило увеличаване  на капацитета,за сметка на преминаване на  ЦССМ, на 
по-дълго или на непрекъснато посменно работно време 
 
I.Доставка и монтаж на: 
 
 

Поз: Артикул: Брой: Ед.цена 
(лв) 

Общо 
(лв) 

1.Контаминирана / нечиста/ мокра зона: 
„Ръчно почистване” 

1.1 Миялен пост от неръждаема стомана, с 
ориентировъчни размери: дължина (l) 
=150 - 170 см; височина на плота (h) = 85 
см; дълбочина (d) = 60 см и оборудван с: 

- 2 отделни басейна (един за грубо 
миене и един за изплакване);  

- 2 бр.автоматични безконтактни 
батерии;  

- 2 бр. дозатори за детергент;  
- предпазен заден борд (към стената), с 

височина поне 40 см; 
- подтезгяхни рафтове, с или без 

вратички, за съхранение на 
детергенти; 

- 2 водоструйни пистолета; 
- 2 пистолета за въздух под налягане. 

х  2   

 Опция: 1 комбиниран пистолет вода/въздух    
Междинна сума „ръчно почистване”:  

“Машинна деконтаминация” 

1.2 Ултразвукова иригационна система, за 
почистване на кухи и канюлирани 
инструменти, със следните 
ориентировъчни характеристики: 
Капацитет: минимум 10 – 12 канюлирани 
инструмента (1,5 - 2 кг инструменти), в един 
цикъл 

х 1   
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Функционални характеристики:  
    -   да могат, да бъдат регулирани 
температурата и времето на цикъла; 
    -   да има разбираем, лесен за опериране 
интерфейс (за предпочитане е touch-screen-
дисплей); 
    -   да има възможност за връзка с 
компютър или принтер, чрез стандартен RS-
232 изход; 
Безопасност:    
   -   да е с предпазен капак, със заключващ 
механизъм, предотвратяващ стартиране на 
цикъл, при отворен капак; 
   -   да има вградена защите от прегряване 
и/или липса на флуид; 
   -   да е оборудвана с локална система за 
обратна осмоза и филтри. 
Съответствие със стандарти: 
   -   CE-маркировка; 
   -   БДС-EN-ISO: 13485:2004 (или 
еквивалентен) 
   -   ISO 9001-2008. 

1.3 Миялно- дезинфекционна машина (МДМ) 
със следните ориентировъчни 
характеристики: 
Тип: МДМ с предно зареждане (1 врата) 
Капацитет: 
 -   8 кошници, с размери по DIN (485мм х 
254 мм х 50мм), за партида. 
Функционални характеристики:  
 -   валидирани програми за миене и термо -
и/или химио-дезинфекция, с бактерицидно и 
вирусоцидно действие (вкл. срещу вирусите 
на HIV и HBV и някои спори); 
 -   функция за сушене; 
Фабрично заложени програми (най-
малко): 
 -   за хирургични инструменти; 

  -   за ендоскопски инструменти; 
  -   за анестезиологични комплекти (сетове); 
  -   да има заложени или да могат да бъдат 
добавяни допълнителни програми, по 
усмотрение на оператора; 
Управление:  
 -   да е чрез микропроцесорна система с 
цифрено-буквен дисплей, показващ 
работния цикъл и вграден принтер. 

 -   да има възможност за връзка с компютър 
или принтер, чрез стандартен RS-232 изход. 
Безопасност: 
-  да е с независим параметричен контрол (2 

независими температурни датчика); 
-  да има защита на фабричните програми с 

код 

х  2   
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-  да има защита на вратата (цикълът не 
може да започне, при отворена врата); 

-  да има автоматична аларма за намаляване 
нивото на детергента; 

- сушилният модул да оборудван с HEPA-
филтър; 

- да има кондензер за изходящата пара. 
Екосъобразност / икономичност:  
-   да е икономична, по отношение 
консумацията на вода, препарати и енергия; 

Съответствие със стандарти: 
 -   CE-маркировка; 
 -   БДС-EN-ISO: 15883-1:2009;- 2:2010 (или 
еквивалентен) 

1.4 Минимална окомплектовка: 
-   2-ра дозираща помпа   -   за почистващ и 
за неутрализиращ препарат с датчик за 
нивото;  
-   система (тролей) за товарене / 
разтоварване на кошници; 
-   2 приставки (ракове) за общ хирургичен 
инструментариум на  4 нива и с вградени 
рамена за измиване; 
-   1 приставка (рак) за анестезиологични 
набори (сетове); 
-   8 кошници по DIN 485мм х 254 мм х 
50мм (за всяка МДМ); 
-   1 приставка за ригидни ендоскопи, с 
възможност за едновременно обработване 
на поне 18 инструмента. 
-   минимално количество от препоръчания 
от производителя консуматив (детергент, 
неутрализатор, тестове), необходимо за на-
малко 100 цикъла 

х  2   

Междинна сума “Машинна деконтаминация”  

Контаминирана / нечиста / мокра зона (общо):  
2.Чиста / подготвителна зона: 
„Опаковане” 

2.1 Работен плот (станция) за подготовка 
(инспекция, опаковане и етикетиране) на 
инструменти или текстил 
 -   да е изработен от неръждаема стомана; 
 -   да има ориентировъчни размери, най-
малко 1500мм х 60мм 
 -   да е оборудван с режещо устройство за 
стерилизационно фолио, с поставки за 
ролки; 
 -   да е оборудван с рафтове или шкафове, за 
съхранение на опаковъчни материали, лупи, 
смазки и др. 

х  2   

2.2 Ротационна залепваща машина за фолио 
за стерилизация 
Тип: за топлинно многолинейно запечатване 
на стерилизационно фолио 

х  1   
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Капацитет: 8-12 м/мин 
Функционални характеристики:  
- да има микропроцесорен контрол и 

управление на следата на запечатване и на 
работната температура (50°С – 200°С); 

- да има печатащо устройство (принтер) с 
програма за изписване на датата, номера 
на партидата, и името (кода) на оператора; 

- данните да се запазват и актуализират 
автоматично; 

- да има възможност за регулиране на 
шрифта; 

- да е оборудвана с ролков конвейр. 
Безопасност: 
-  да алармира автоматично (или да се 

самоизключва) при отклонения в в 
температурата, надвишаващи допустимия 
температурен толеранс: ±1%. 

Съответствие със стандарти: 
 -   CE-маркировка; 
 -   БДС-EN-ISO: 11607-1:2010;-2:2006  (или 
еквивалентен) 

2.3 Набор с аксесоари за извършване на 
подготовка (инспекция, опаковане и 
етикетиране) на инструменти или 
текстил: лупи, настолни лампи с 
фокусирана светлина и пр. 

х  2   

2.4 Шкафове за инструменти и материали, с 
ориентировъчни размери 2000мм х 90мм х 
60мм 
Да са затворени (с 3 или 4 врати), да имат 
поне 2 нива, да са изработени от неръждаема 
стомана, позволяваща рутинна дазинфекция  

х 2   

Междинна сума „Опаковане”:                                                                         

„Стерилизация” 

2.5 Паров стерилизатор (автоклав): 
Тип: проходен автоклав с автоматични 
плъзгащи се врати (вертикално 
направление), с вграден паров генератор и 
вакуум-помпа за фракциониран вакуум, 
система за предварително загряване на 
камерата и пълна термо-изолация, вкл. на 
вратата; 

Капацитет: 10 STU (стерилни единици); 
Функционални характеристики: 
Задължителни работни програми:  
 -   стандартен цикъл за опаковани 
инструменти и текстил (134ºС), 
стерилизационно време, не-повече от 7 мин.; 
 -   стандартен цикъл за опаковани, умерено 
термо-чувствителни материали, като гума, 
пластмаси, порьозни материали (121ºС), 
стерилизационно време, не-повече от 15 
мин.; 

х 2   
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 -   бърз цикъл за неопаковани инструменти и 
текстил (134ºС), стерилизационно време, не-
повече от 3 мин.; 
Задължителни тест – програми: 
 -   вакуум-тест  
 -   Bowie-Dick-тест (за проникване на 
парата) 
Възможност за добавяне на допълнителни 
(най-малко 3) програми, напр. за приони, 
за различни материали с повишени 
изисквания и пр. 
Валидиране:  
 -   да има портове за параметричен контрол 
(валидиране, съгласно БДС EN 554:2000 или 
по-нов стандарт); 
 -   да има вграден принтер, като 
разпечатката за всеки работен цикъл трябва 
да включва поне следните данни: сериен 
номер на автоклава, реалното време, 
избраната програма, стерилизационна 
температура, налягане и време, аларми (ако 
са се включили) и „ОК” или „Грешка”, при 
прекъснат цикъл. 
Управление:  
 -   микропроцесорно управление с 2 
независими (паралелни) сензорни кръга   -   
за контрол и съответно, за документиране на 
параметрите; 
 -   да има възможност за включване в 
компютърната мрежа на болницата; 
 -   да има дигитален дисплей, с 
потребителско меню на български език; 
 -   да има възможност за калибриране на 
параметрите, на стерилизационния цикъл 
(допълнителен софтуер).  
 Екосъобразност / икономичност: 
 -   консумацията на вода с икономичен 
режим; 
Безопасност:  
-   да има система за блокиране на вратите 
на камерата, до изравняване на налягането с 
помещението; 
-   да има система, непозволяваща 
стартиране на програма и/или подаване на 
пара, при отворена врата; 

 -   да има вградени автоматични аларми за 
грешки в параметрите на цикъла, както и 
защити, при недостатъчно захранване с вода, 
при токов удар и др.; 
 -   да има вграден филтър за въвеждания, за 
изравняване на налягането в камерата 
въздух. 
Съответствие със стандарти: 
 -   CE-маркировка; 
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 -   БДС-EN: 285:2006 + A2:2010 
 -   БДС-EN 61010-2-040:2006 
 -   БДС-EN-ISO: 13485:2004  
(или еквивалентни) 

2.6. Минимална окомплектовка: 
-   1 бр. тролей (количка) от неръждаема 
стомана за зареждане, със застопоряващ 
механизъм и регулиране на височината на 
подаване; 
-   1 бр. тролей (количка) от неръждаема 
стомана за разтоварване, със застопоряващ 
механизъм и регулиране на височината на 
разтоварване; 
 -  1 бр. подвижна приставка (рак) за 
зареждане на автоклава 
-   минимално количество от препоръчаните 
от производителя консумативи (химични, 
биологични индикатори и Bowie-Dick-тест) 

х 2   

2.7. Двойни, затварящи панели от неръждаема 
стомана, с цел отделяне на „чистата” от 
„стерилната” зони и вграждане на 
стерилизаторите в „стена”, (12 – 16 кв.м.): 
 - обособяват междинно сервизно 
пространство за стерилизационната 
апаратура, водоподготовка  и компресори 
 -   във всяка от двете панелни конструкции 
се вграждат лицевите панели на 
стерилизационните апарати, съответно от 
стерилна и нестерилна страна; 
 -  уплътняват напълно просвета между 
машините и сградната конструкция  

х 1   

2.8. Ниско-температурен стерилизатор за 
термо-лабилни инструменти и материали 
Тип: Проходен стерилизатор (2 врати), с газ-
плазма на водороден пероксид, с вградена 
вакуум-помпа, със система за предварително 
загряване на камерата и пълна термо-
изолация, вкл. на вратата;. 
Капацитет: 100 – 110 л полезен обем на 
камерата, с дълбочина поне 600мм ( с оглед 
използване за ендоскопски инструменти и 
принадлежности). 
Камера: от анодиран алуминий, с 2 нива 
(поставки) за зареждане. 
Функционални характеристики: 
Задължителни работни програми:  
 -    бърз ниско-температурен цикъл (до 500С) 
за солидни (без лумени и кухини) 
инструменти, с времетраене, неповече от 25 
– 30 мин;  
 -   стандартен ниско-температурен цикъл 
(до 500С), за инструменти с лумени и 
кухини, с времетраене, неповече от 35 – 40 
мин; 

х 1   



 10 

 -   специален ниско-температурен цикъл (до 
400С) за ендоскопски инструменти (особено 
дълги и тесни лумени), с времетраене, 
неповече от 35 – 45 мин. 
Задължителни тест – програми:  
-   за проникване на стериланта; 
-   за вакуум-тест (за утечки на въздух); 
Валидиране: 
-   да има валидационен порт (конектор) за 
външно измерване на налягане/вакуум 
-   да има вграден принтер, като разпечатката 
за всеки работен цикъл трябва да включва 
поне следните данни: сериен номер на 
стерилизатора, реалното време, избраната 
програма, стерилизационна температура, 
налягане и време, аларми (ако са се 
включили) и „ОК” или „Грешка”, при 
прекъснат цикъл; 
-   да бъде окомплектован с препоръчания от 
производителя консуматив (стерилант, 
индикатори и индикатори тип Process-
Challenge-Device/PCD за инструменти с 
лумени, ако има такива), както следва: 
стерилант за 100 цикъла; биологични 
индикатори с инкубатор за тях, други 
(химични) индикатори   -   мин. по 100бр.; 
PCD кит за лумени - 1 бр.; ролки 
стерилизационно фолио (тип Tyvek) :  с 
различни размери. 
Управление: 
-   да има поне еднокръгова сензорна система 
за управление и мониториране на 
физическите параметри (температура и 
налягане), на стерилизационния процес; 
-   да има памет за запазване на 
параметричните данни, поне за една година 
назад; 
-   да алармира автоматично оператора, при 
отклонения в в процеса; 
-   да има дигитален дисплей; 
-   да има порт за свързване с компютър. 
Захранване:  
-   захранване  с монофазен ток, с оглед при 
нужда, системата да може да бъде 
преместена и инсталирана на друго място. 
Екосъобразност / икономичност: 
 -   възможност за минимум 5 цикъла, с едно 
зареждане на стерилант.  
Безопасност:  
-   да има система за блокиране на вратите, 
по време на работния цикъл; 
-   да има система, непозволяваща подаване 
на водороден пероксид, при отворена врата; 

 -   да не могат, да се отварят едновременно 
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двете врати; 
 -   да има индикация на  качеството и срока 
на годност, на използвания водороден 
пероксид. 
Съответствие със стандарти: 
-   CE-маркировка; 
-   БДС-EN-ISO: 13485:2004; 
-   БДС-EN 61010-2-040:2006; 
-   БДС-EN 61010-2-042:2006.    
(или еквивалентни) 

Чиста / подготвителна зона (общо):  
3.Стерилна зона 
„Издаване на стерилни материали и склад” 

3.1. Система с двойни врати, за издаване на 
стерилни материали, със следната 
ориентировъчна характеристика: 
-   да е изработена от плексиглас, с дебелина, 
най-малко 20 мм и манти от стомана; 
-   да има система, непозволяваща 
едновременното отваряне на двете врати.  
 

Опция: Саниране на съществуваща система 

с двойни врати, за издаване на стерилни 

материали 

х 1 
 
 
 
 
 
 
 
(х 1) 

  

3.2. Затварящи се шкафове за стерилни 
материали, изработени от неръждаема 
стомана и позволяващи рутинна 
дезинфекция, с ориентировъчни размери 
2000мм х 90мм х 60мм 

   

Стерилна зона (общо):  
4.Техническа зона 
4.1. Компресор за сгъстен въздух със следните 

ориентировъчни характеристики: 
Тип: безмаслен, бутален  

-     работно налягане 6-8 bar 
Капацитет: 75 л/мин 
Съответствие със стандарти: 
      -    CE маркировка;  
      -    БДС-EN-ISO: 13485:2004; 
      -    ISO  9001:2008.    

х 1   

4.2. Система за водоподготовка (омекотяване 
и деминерализиране), със следните 
ориентировъчни характеристики: 
Тип: система за деминерализиране на вода, 
чрез обратна осмоза  
Капацитет: минимум 200 л/час, с 
омекотителен модул, с капацитет поне 1 
куб.м./час, циркулационна помпа и 
резервоар с обем, поне 0.5 куб.м. 
Съответствие със стандарти: 
      -    CE маркировка;  
      -    ISO  9001:2008.    

х 1   

Техническа зона (общо):  
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5.Помещения за персонала. Работно място “Ръководител на ЦССМ” 
5.1. Компютърно работно място, оборудвано с: 

-   компютър с плосък монитор и с достъп до 
интернет;  
-   комбинирано устройство за принтиране, 
копиране и сканиране на документи; 
-   бюро и офис-стол; 
-   флип-чарт; 
-   дигитален фотоапарат. 

х 1   

     

Помещения за персонала (общо):  
 

6.Транспорт и контейнери 
6.1 Затворени транспортни колички (тролеи) 

от неръждаема стомана, за транспорт от 
отделенията до ЦССМ и обратно, със 
следните ориентировъчни 
характеристики: 
- да са изработени от неръждаема стомана; 
- да събират най-малко 9 контейнера от 

1STU и да имат товароносимост, поне 
300 кг 

- да имат добре уплътнени, заключващи се 
врати, гарантиращи невъзможност за 
отваряне от неоторизирани лица; 

- да имат предпазни буфери на шасито; 
- да 4 колела, от които 2 с механизъм за 

застопоряване; 
- ориентировъчни габаритни размери: 1250 

х 750 х 145 мм. 

х 5   

6.2 Стерилизационни контейнери, със 
следните ориентировъчни 
характеристики: 
- да са изработени от анодиран алуминий; 
- да имат вентилна система, с филтри за 

еднократна употреба (опция: постоянни 
филтри) 

- да имат вградена система за етикетиране, 
с данни за отделение, дата и пр.; 

- да имат вградена цветна индикация, 
показваща, дали контейнерът е бил 
отварян; 

С размери и брой, както следва: 
- 80 бр. с размер /ШхВхД / 30 х 30 х 60 см; 
- 60 бр. с размер /ШхВхД / 30 х 15 х 60 см; 
- 20 бр. с размер /ШхВхД / 30 х 30 х 30 см; 
- 20 бр. с размер /ШхВхД / 30 х 15 х 30 см. 
Съответствие със стандарти: 
-   CE маркировка;  
-   БДС-EN: 861-1; 
-   БДС-EN: 868-6; 
-   ISO  9001:2008 (или еквивалентни)    

х 180   

Транспорт и контейнери (общо):  
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Обща сума за доставка апаратура „Централно 
снабдяване със стерилни материали”: 

 

 
 
 
II.  Медико- технологични проекти   за разполагане на  апаратурата и  
адаптацията  на помещенията  и инсталациите към оборудването –
необходими преустроиства и ремонти в кръга на визираните в чл.151 
от ЗУТ.   
   
№ Мярка  количество Ед. цена Обща 

стойност 
1.ВиК,  
 

Бр. 1   

2.Електрозахранване, 
 

Бр. 1   

3.Архитектура, 
 

Бр. 1   

4.Вентилация и 
климатизиция 
 

Бр. 1   

 
 
 
 III.Ремонтни дейности за   подготовка на площадката    в отделението за 
централно  снабдяване   със стерилизационни материали    и монтажа на 
новото оборудване. 
 
 
№ Видове дейности  Мярка  колич Ед. цена Обща 

стойност 
1 В  и  К  дейности     
1.1 Демонтаж на стари бетонови 

тръби  Ф300 
м.л. 15.00   

1.2 Монтаж на нови  ПВЦ 
канализационни тръби  
гофрирани  Ф300 

м.л. 15.00   

1.3 Изграждане на 
канализационна събирателна 
шахта  с херметичен метален 
капак 

бр. 1   

1.4 Демонтаж на тръби за 
обратна вода  Ф50 

м.л. 85.00   

1.5 Монтаж на тръби за обратна 
вода Ф100  ПВЦ  тип “гофре” 

 
м.л. 

30.00   

1.6 Монтаж на тръби за обратна 
вода Ф50 ПВЦ 

м.л. 55.00   
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1.7 Демонтаж на стари подови 
сифони  и монтаж на нови 

бр. 18   

1.8 Възстановявяне на нарушено 
асвалтово покритие 

м.кв. 9.50   

1.9 Възстановяване на нарушено 
мозаечно  и бетоново 
покритие 

м.кв. 18.00   

1.10 Демонтаж на стари  
поцинковани тръби  1 цол  

м.л. 60.00   

1.11 Демонтаж на стари 
поцинковани тръби  ½ цола  

м.л. 110.00   

1.12 Демонтаж на стара 
водопроводна арматура – 
водни батерии, кранове  и др. 

бр. 58   

1.13 Монтаж на нови ППР тръби  
Ф 25 

м.л. 168.00   

1.14 Монтаж на нови щрангове от 
ППР  тръби Ф 80 

м.л. 52.00   

1.15 Монтаж на нова 
водопроводна арматура – 
водни смесители , 
спирателни кранове и др. 

бр. 68   

2 Електрозахранване     
2.1 Монтаж на захранващ кабел 

Ф 3х60/1 х40 от вътрешния 
трафопост до 
стерилизационното  
отделение 

м.л. 80.00   

2.2 Изграждане на вътрешна 
захранваща електро мрежа 

бр. 1   

2.3 Монтаж на нови захранващи 
електро табла 

бр. 1   

2.4 Демонтаж на стари ЛОТ 
3Х36 в 

бр. 44   

2.5 Монтаж на нови ЛОТ 3х36 в 
закрит тип 

бр. 35   

2.6 Монтаж на нови ЛОТ 4х18 в 
външен монтаж 

бр. 38   

3 Строителна част     
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Приложение №2 
 
Технически условия и изисквания за участие . Указания за изготвяне 
на офертата за участие в открита процедура.Показателите, 
относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната 
оценка на офертата. 
             1 Доставката на апаратурата да е съгласно посочените параметри в Техническа 
спецификация - Приложение № 1а.  
             2.Оферираните апарати  трябва да бъдат  доставени,монтирани до готовност за 
 експлоатация,настроени и предадени за експлоатация с всички необходими за 
експлоатацията   принадлежности и консумативи. 
             3.Ценовата оферта  на      участника    трябва       да включва   всички материали 
необходими за пускане в експлоатация на     оборудването,  дори когато не  са изрично 
посочени в Спецификацията на доставките и заданието за СМР. 

4. Предлаганата апаратура да е нова и да е произведена не-рано от една 
година,преди датата на отваряне на предложенията; 

5. Срок за изпълнение на поръчката - не по – дълъг от 180 дни, след влизане в 
действие на договора. 

6.Участникът задължително да извърши оглед на помещенията, в които трябва да 
бъде доставено, монтирано и пуснато в експлоатация оборудването Оглед може да се 
извърши от 09.30 часа до 15.00 часа всеки работен ден до денят предхождащ крайната 
датата за подаване на предложенията. За да може да извърши оглед участникът трябва 
да определи свой представител, който представя вносната бележка за закупуването на 
тази документация и се легитимира като негов представител,представяйки документ за 
самоличност и пълномощно /ако за оглед се яви лицето представляващо фирмата – 
копие от решението за регистрация на фирмата удостоверяващо представителната власт 
на лицето/.За извършеният оглед представителя на фирмата  подписва  декларация за 
това обстоятелство,която след това се предава в деловодството на Възложителя.Същото 
обстоятелство се декларира и в съответната част на Заявлението за участие в 
процедурата-по образци в приложение №3 към настоящата документация. 
            7. Офертата на участника задължително трябва да включва освен цена на доставка 
на оборудването и   цена за изготвяне на   медико-технологични проекти   за  разполагане 
на апаратурата и адаптация на помещенията и инсталациите:- Архитектура ВиК,електро-
захранване,вентилация,климатизация-преустроиства и ремонти,от кръга на визираните в 
чл.151 от ЗУТ , извършване на нужните за това строително-монтажни  дейности ,пускане 
в действие на   оборудването  и пробното му   изпитване. 
            8.Участникът трябва да осигури гаранционно поддържане за срок не по-малък 
определения от производителя гаранционен срок,    но в никакъв случай не по-къс от 
12 месеца,както и да представи списък  на консумативите които не са обект на пълна 
гаранция (  филтри,  уплътнения,  принтерна  хартия, соли, стериланти, детергенти и 
др),както и да декларира готовност за следгаранционно обслужване на апаратурата , 
за срок,не по-къс5години,като обслужването сеосъществява от сервиз,оторизиран 
от  производителя, за територията на  Реп. България  с квалифицирани специалисти , 
притежаващи сертификати,издадени от производителя    за  съответния тип апарат. 
           9.Участникът    определен  за изпълнител,   трябва да извърши   обучение на 
съответните длъжностни лица от персонала на отделението за   работа  със съответната   
апаратура от минимум 3 дни, като издаде документ за извършено обучение. 
           10.Участникът, определен за изпълнител, трябва да предостави на Възложителя 
пълните ръководства за експлоатация на апаратурата на български език. 
           11. Право на участие в процедурата    имат всички български или    чуждестранни 
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физически   или   юридически лица,   както и техните обединения,     които отговарят на 
изискванията на Закона  за обществените поръчки, настоящата документация и 
обявлението за обществена поръчка. 
          12.Възложителят изисква създаване на юридическо лице,акокандидатъто пределен 
 за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица. 
           13 Специални изисквания за участие в откритата процедура са: 
           13.1. Да е закупена настоящата документация за участие и внасяне на офертни 
документи по реда, правилата и изискванията, дадени в настоящата документация.  
           13.2. За всяка от последните три години, участникът да има оборот не по-малък от 
2500000 лв./два милиона и петстотин хиляди лева/,от доставки на медицинска 
апаратура. 

13.3. Производителите на предлаганата апаратура трябва да притежават 
сертификат ISO 9001:2000 или еквивалентен; 

13.4. участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или 
еквивалентен за търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия; 
            13.5. участникът трябва да е оторизиран представител на производителя за 
доставка  на предлаганата апаратура за участие в настоящатата процедура;  

13.6. Примерна схемата на плащане на поръчката: 
           - 20% от договорената стойност ще се изплатят на Изпълнителя в 10/десет/ дневен 
срок от деня на доставката на апаратурата в помещенията на отделението за централно 
снабдяване със стерилни материали при     “  МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,гр.Пловдив. 
           -80% окончателно разплащане в 20 дневен срок ,след пускане в експлоатация, 
извършване на пробни изпитания и приемане на извършените доставки и другите 
подготвителни работи с окончателен  приемо- предавателен протокол. 
14. Документацията за участие в настоящата процедура се закупува от деловодството в 
сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив-стая 31 ет.15,бул.България”№234 . 
15. Цена на документацията за участие в настоящата процедура –50 лв. /петдесет лева,/ 
платима в брой или по банкова сметка на Възложителя –: Търговска банка “ЮРОБАНК 
и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с 
платежно нареждане в оригинал .  
16.Краен срок за закупуване на документация – до 15.30 часа на 09.12.201г. / девети 
декември две хиляди и единадесета  година/. 
17.Внасянето /подаването/ на комплекта офертни документи се извършва в 
деловодството на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на 
“МБАЛ-Пловдив” АД на адрес: град Пловдив, бул.”България” №234, етаж №15, стая 
№31.    
18.Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при възложителя е до 
15:30 часа на 19.12.2011 г. /деветнадесети декември  две хиляди и единадесета  година/.  
19.Първото заседание на комисията за провеждане на откритата процедура, на което се 
отварят подадените оферти е в 10.00 часа на 20.12.2011 г./двадесети декември  две 
хиляди и единадесета  година/. Заседанието ще се проведе в заседателната зала на 
“МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, находяща се на адрес: град Пловдив, 
бул.”България” №234, етаж №1. Лица, които могат да присъстват – съгласно 
действащата нормативна уредба. 
20.Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното 
оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите. 
  
 
 
ІІІ. ПОКАЗАТЕЛИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ 
ТЕЖЕСТ,  МЕТОДИКА ЗА ТЯХНОТО ОЦЕНЯВАНЕ 

 
: 
Офертата на всеки от участниците в процедурата се оценява по следния 
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критерий: икономически най – изгодната оферта, като показателите, относителната им 
тежест и методиката за определяне на оценката по всеки показател са: 

 
  

№ 
Показатели Оценка 

1. Предложена цена О1 – по формула 

2. Предложен гаранционен срок О2 – по формула 

3. Техническо преимущества  О3 – по формула 

      
 
О1-Предложена цена - до 80 точки 
О2-Предложен гаранционен срок - до 5 точки 
О3-Технически преимущества –до 15 точки . 

             
 
 
 
 
 
 
  КОМПЛЕСНА ОБЩА ОЦЕНКА = О1 + О2+О3 = максимално 100 точки. 

Оценките на предложената цена /О1/, на предложения гаранционния срок /О2/ и 
на техническите преимущества /О3/ на офертите на допуснатите до класиране 
участници,ще се изчисляват по следните формули: 

 
 О1 = ННПЦ   х 80                                          
          ПЦ                                                    
            където                                                             
           ПЦ – предложена цена  от участника    
           ННПЦ - най-ниска предложена цена      
     
О2 = ПГС    х 5 
         НДГС 
където            
 НДГС – най-дълъг предложен  гаранционен срок  
                                                 
ПГС –  предложен гаранционен срок от участника    
 
О3 = Технически преимущества =15 maks.                                     
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    Оценката на техническите преимущества /О3/ на офертите на допуснатите кандидати 
ще  се изчислява със сбор от допълнителни точки, определени в общ размер от 15 maks.,  
според относителната тежест на отделните артикули-позиции от оборудването в 
техническата спецификация, като  за предложения съответстващи точно с техническата 
спецификация не се присъждат точки, а само за предложения съдържащи:-в повече 
допълнителна окомплектовка,в повече функционални възможности /работни програми, 
тест-програми,допълнителни преставки и аксесоари и др./, по-лесно обслужване на 
машините, по-добри качество на материалите от които са изработени,в повече и/или 
други обективно по-добри качествени показатели,ще се оценяват с допълнителен брой 
точки, както следва:  
 
 Групи позиции от оборудването в техническата 

спецификация: 
Оценка, като общият 
максимален брой точки е 15, 
а стъпката при оценяване е 
0.5 точки: 

О3.1 т.1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 от 1.5 до 3.0 т. 
О3.2 т.2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.7 от 0.5 до 1.5 т. 
О3.3 т.2.5 + 2.6 + 2.8 от 2.0 до 5.0 т. 
О3.4 т.3.1 + 3.2 от 0.5 до 1.0 т. 
О3.5 т.4.1 + 4.2 от 1.0 до 1.5 т. 
О3.6 т.5.1 от 0.5 до 1.0 т. 
О3.7 т.6.1 + 6.2 от 1.0 до 2.0 т. 
като  
О3 = О3.1 + О3.2 + О3.3+О3.4+О3.5+О3.6+03.7                                          
         

                                      
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА. 

1.  Общи положения: 
1.1.При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки 
участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.2. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
Обособени позиции в състава на обществената поръчка няма. Всеки участник трябва да 
оферира пълния набор на оборудването включено в техническата спецификация. 
Участникът няма право да представя варианти в офертата си. 

1.3. Представянето на офертата означава, че кандидатът приема изцяло всички 
специални и общи правила, определени в настоящите условия. Представената оферта 
трябва да има срок на валидност не по –малък от 180 календарни дни от датата на 
нейното получаване в деловодството на Възложителя.  

1.4. Офертата следва да бъде изготвена на български език. Всички документи 
съдържащи се в офертата, в това число официални и частни документи, да бъдат 
заверени от участника. 

 
Комплектът офертни документи трябва задължително да бъде разпределен в 3 
/три/ отделни запечатани непрозрачни плика, всеки един от които да има следното 
съдържание и надписан на лицевата си страна така: 
 
ПЛИК №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 
А. Заявление  за  участие -         попълнен и подписан образец, и следните минимално 
изискуми задължителни документи: 
1.Документ за самоличност – ако кандидатът е физическо лице или документ за 
регистрация -  ако кандидатът е юридическо лице - заверено от кандидатат копие с гриф 
“Вярно с оригинала” и печат /ако има такъв/; 
2. ЕИК съгласно член 23 от Закона за търговския регистър или Булстат регистрация, 
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данъчна регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ - ако 
има такива – заверени от кандидата копия с гриф “Вярно с оригинала” и печат; .За 
чуждестранните лица - съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която е установен, които се представят в 
официален  превод на български.  
-За юридически лица и ЕТ, които не са пререгистрирани по реда на Закона за търговския 
регистър се представя: 

- копие от документ за първоначална съдебна регистрация; 
-валидно удостоверение за актуално състояние, издадено не по-рано от 3 месеца 

от датата на отваряне на офертите; 
3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда 
предложението, в случай, че това не е законния представител на кандидата - оригинал 
или нотариално заверено копие; 
4.Платежен документ за закупена документация - копие, заверено от кандидата с гриф 
“Вярно с оригинала” и печат; 
5.Документ за внесена гаранция за участие .  
5.1. Гаранцията за участие в настоящата процедура е в размер на  10000,00 лв. /десет 
хиляди  лева /.  
5.2.Гаранцията за участие в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка 
се представя в една от формите, съгласно член 60 от ЗОП: 

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град 
Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова 
сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или 
           б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска 
или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, с възможност 
да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-гарант да извърши 
безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя, подписано 
от представляващия търговското дружество на Възложителя. Банковите гаранции, 
издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, 
потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи по откриването на 
гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното им усвояване – са за 
сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по 
откриване и обслужване на гаранцията така, че размера на гаранцията да не бъде по-
малък от определения в настоящата процедура.Срокът на валидност на банковата 
гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а именно 180 
дни от деня на постъпване на офертата на участника в деловодството на Възложителя.  
 Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 
6.Декларации по образец,съгласно приложение №3-образци. 
6.1.Декларация за отсъствие на обстоятелства  по чл.47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по ЗОП, 
изхождащи от управителя/ите, съответно от членовете на управителните органи на 
участника. 
*Кандидатите са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомят 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по 47, ал 1, ал. 2, ал. 5 по 
ЗОП в седемдневен срок от настъпването им. 
6.2. Декларация по чл.4,ал.7 и чл.6,ал.5,т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на пари 
-ЗМИП. 
6.3.Декларация по чл.6,ал.2 от ЗМИП. 
7. Доказателства за икономическото и финансово състояние:  
7.1.Участникът трябва да притежава финансови възможности в условията на 
финансова криза и да е способен да осъществи поръчката. Необходимите за 
доказването на финансовите възможности на участника документи, са посочени в 
следващите т.7.2.,т.7.3.,7.4 
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7.2.Копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на годишен 
финансов отчет и баланс за 2009 година и 2010 г, заверен съгласно изискванията на 
действащите в РБългария нормативни актове. В случаите, когато участникът е  
новорегистрирано дружество или е физическо лице – такива документи не се 
представят. 
7.3.Копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на финансов отчет 
и баланс към последното тримесечие преди откриване на настоящата процедура /т.е.към 
30.09.2011 година/, заверен съгласно изискванията на действащите в РБългария 
нормативни актове. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество, или 
няма изготвени такива документи или е физическо лице – такива документи не се 
представят. 
7.4 Информация за общия оборот и за оборота на доставки, сходни на тези, които са 
обект на поръчката, за последните 3 години, в зависимост от датата, на която участникът 
е учреден или е започнал дейността си;   
8. Доказателства за технически възможности и/или квалификация, а именно: 
8.1. Сертификат ISO 9001:2000 (или еквивалентен) на производителя на предлаганите 
апарати. 
8.2. Сертификат ISO 9001:2008 (или еквивалентен) или еквивалентен на продавача за 
търговия и сервиз на медицинска апаратура и медицински изделия; 
8.3. Декларация за съответствие с Директива 93/42/ЕИО  
8.4. Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено от ИАЛА 
8.5. Списък на основните договори за доставки на медицинска апаратура, извършени 
през последните 5 години с предмет, стойност, срок и име на възложителя, придружен 
от препоръки за добро изпълнение; 
8.6. Оторизация от производителя на съответната апаратура удостоверяваща правото на 
участника да извършва доставка, монтаж и сервиз на оферираната апаратура в оригинал, 
придружен с превод на български език от фирма за легализирани преводи; 
8.7.Декларация в свободен текст, изхождаща от законния представител на 
кандидата/участника или от упълномощено от него лице, съдържаща списък на 
техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, които ще бъдат пряко 
ангажирани с изпълнението на предмета на обществената поръчка, както и списък на 
техническите лица /с посочване на имената и заеманата длъжност/, отговарящи за 
контрола на качеството на изпълнението на възложената обществена поръчка-оригинал. 
8.8.Документи, удостоверяващи образованието и професионалната квалификация на 
лицата, които отговарят за контрола на качеството на изпълнението на възложената 
обществена поръчка, както и на лицата, които ще бъдат пряко ангажирани с 
изпълнението на предмета на обществената поръчка - заверени от кандидата копия с гриф 
“вярно с оригинала” с подпис и печат.  
– оригинал; 
9.Декларация в свободен текст, изхождаща от законния представител на 
кандидата/участника или от упълномощено от него лице,  за срока на валидност на 
офертата, който срок не може да бъде по-кратък от 180 дни от получаване на офертата в 
деловодството на възложителя..  
Забележка: Възложителят има право да изисква от класираните кандидати да удължат 
срока на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за възлагане на 
обществена поръчка, както и да удължат срока на представените от кандидатите 
гаранции за участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка. 
10.Декларация по образец съгласно Приложение №3, изхождаща от законния 
представител на кандидата/участника или от упълномощено от него лице, относно 
обстоятелства по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, от която е видно, дали кандидатът ще ползва 
подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се попълва задължително от 
кандидатите независимо дали ще ползват или няма да ползват подизпълнител/ - 
оригинал. В случай, че при изпълнението на поръчката ще участва подизпълнител, това 
обстоятелство трябва да бъде изрично заявено от кандидата, както и да бъдат посочени 
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вида на работите и дела на участие на подизпълнителя, който предвижда 
кандидата,като подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията, предвидени в 
ЗОП и в настоящата документация, както и трябва да представят съответните 
документи, предвидени в член 56, ал.2 от ЗОП. 
11.Декларация по образец съгласно Приложение №3 /три арабско/, от която да е видно, 
че ако се ползва подизпълнител ,то този подизпълнител е съгласен да участва като такъв 
в настоящата процедура по възлагане на обществена поръчка.  
                 Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не е 
юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят от 
всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 
техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, ал. 1, т. 1 
от ЗОП се представя в официален  превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10  
от ЗОП, които са на чужд език, се представят  в превод. Ако участникът е обединение, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението 
12.Проекто – договор, представляващ Приложение №4 /четири арабско/ в настоящата 
процедура, с попълнени само административни данни, подписан на всяка страница от 
законния представител на кандидата или от изрично упълномощено от него лице  и 
подпечатан на всяка страница. 
13. Списък на документите съдържащи  се в плик №1- подписан от кандидата. 
 Липсата на някой от изброените по-горе документи или представянето им във вид, 
неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на кандидата/ 
участника и за недопускането му до класиране. Всеки кандидат/участник в 
настоящата процедура ще бъде уведомен по начина и при условията, предвидени в 
член 68, ал.8 от ЗОП за допуснатите от него нередовности и ще му бъде дадена 
възможност в предвидения в същия текст на ЗОП срок тези нередовности да бъдат 
отстранени. 
 
ПЛИК №2: с обозначение ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 
 

Техническо предложение /техническа оферта/ в свободен текст,подписано от 
законния представител на кандидата или от упълномощено от него лице,съдържащо 
условията и подробно описание на организацията на изпълнението на поръчката  с 
приложени задължително към него:  
1.Сравнителна таблица на предлаганата от участника апаратура,с минималните 
задължителни технически изисквания, посочени в Спецификацията–Приложение 
№1а,към документацията на обществената поръчка , с посочване на производител , 
модел, наименование, година  на   производство,технически характеристики, каталожен 
номер и страница от каталога на предлаганата апаратура - по Образец от приложение №3 
към документацията за участие, която ще се продава на кандидатите,с приложени 
задължително към нея оргинални фирмени каталози на производителя на предлаганата 
апаратура,съдържащи подробни технически данни за нея,сравними с изискваните 
съгласно спецификацията;  
 2.Идейни медико-технологични проекти за разполагане на апаратурата и адаптация на 
помещенията към апаратурата, по отношение на: 
              - Архитектура 
              - Електрозахранване  
              - ВиК. 
              - Вентилация и климатизация  
 3. Линеен график на сроковете  в дни в който, при сключване на договор ще се 
извършат дейностите по: 
               -Доставката на оборудването след заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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               -строително-монтажните работи по подготовка и адаптация на помещенията и 
инсталациите, 
               -монтаж на апаратурата 
               -въвеждането в експлоатация,  
               -пробни изпитания (първоначално валидиране)  
               -обучението на персонала.    
4.Декларация от кандидата в свободен текст за   готовност  за следгаранционно 
обслужване  на апаратурата за определен от него срок,който срок не може да бъде 
по-къс от 5 години.    
 5. Списък  на консумативите които не са обект на пълна гаранция (филтри, 
уплътнения, принтерна хартия, соли, стериланти, детергенти   и др.) 
Липсата на техническо предложение в плик №2 /две/ и изискваните към него 
задължително документи и приложения,отговарящи на настоящите условия, е 
основание за отстраняване на кандидата/ участника и недопускането му до 
класиране. 
 
    ПЛИК №3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА – ЦЕНОВА ОФЕРТА” 
В. В плика с Ценова оферта се поставят следните документи: 
1.Финансова оферта на кандидата в свободен текст подписана и подпечатана от 
участника, съдържаща:              
-КРАЙНА ОБЩА СТОЙНОСТ на офертата в “лева”, до втори знак след десетичната 
запетая, за цялата поръчка, в която се включват  ДДС/ако участникът е регистриран по 
ЗДДС/ и всички разходи по изпълнение на поръчката, включително гаранционно 
сервизно обслужване и обучение на персонала в т.ч. отстъпки, други данъци и 
начисления по действащото българско законодателство. Цената да се разбира до краен 
получател   -   съответните помещения на отделението за централно снабдяване със 
стерилни материали на  “МБАЛ-ПЛОВДИВ”АД,  гр.Пловдив,бул. ”България”№234, 
2.Предлагани единични цени на отделните доставки и дейности, съобразно техническата 
спецификация за оборудването и техническото задание за проектиране и изпълнение на 
СМР за адаптация и разполагане на апаратурата в помещенията и инсталациите на ВиК, 
електрозахранване, архитектура, вентилация и климатицация посочени от кандидата в 
определените за това таблици на образеца на  Спецификацията-Приложение №1а на 
документацията,която ще се закупи от участниците . 
     *  Предложената цена следва да бъде окончателна.       
     * Предложението за крайна обща цена ,както и това за единични цени на доставка и 
съпътстващите дейности по адаптация и разполагане на доставената апаратура се 
представят на хартиен носител подписани и подпечатани на всяка страница от 
представляващият на кандидата или от изрично упълномощено от него лице,а също така 
и на дискета /диск/ . На диска /дискетата/ се отбелязва името на кандидата и предмета на 
обществената поръчка. При несъответствие на съдържанието между хартиения и 
електронния носител, за валидни се считат записите на хартиен носител. 
3.Декларация изхождаща от кандидата в свободен текст за поет срок на гаранция на 
оборудването и гаранционно обслужване не по-къс от 12 месеца считан от деня на 
пускането на апаратурата в експлоатация,установен с взаимно подписан протокол. 
4.Декларация, изхождаща от кандидата/участника в свободен текст, относно валидността 
на ценовата оферта в календарни дни, като същата трябва да е валидна в срок не по-
кратък от 180 календарни дни от датата на нейното получаване в деловодството на 
Възложителя. 

Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в настоящата 
документация ще бъде отхвърлена като несъответствуваща на изискванията. 
            Представяне на офертите 
            Върху отделния непрозрачен запечатан с ненарушена цялост ПЛИК №1 /едно/ се 
поставя надпис: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”. Върху отделния непрозрачен запечатан с 
ненарушена цялост ПЛИК №2 /две/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА 
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ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”. Върху отделния непрозрачен запечатан с 
ненарушена цялост ПЛИК №3 /три/ се поставя надпис: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”. Така 
оформените 3 /три/ броя пликове се поставят в четвърти  непрозрачен плик, след което 
този четвърти плик се запечатва. Върху отделния запечатан непрозрачен четвърти плик 
кандидатът посочва името и адреса на възложителя, предмета на обществената поръчка, 
посочва също така наименованието на подателя /кандидата/, адрес за кореспонденция, 
телефонен номер и по възможност факс номер и електронен адрес на кандидата.  

Така оформената оферта с ненарушена цялост се представя на възложителя от 
законния представител на кандидата/участника или от изрично упълномощено от него 
лице, чието упълномощаване се доказва с представяне на нотариално заверено 
пълномощно, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. 
 При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредния номер, датата и 
часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър на 
възложителя, за което на приносителя се издава документ. 
 Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 
кандидатите оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в 
незапечатан или скъсан /с нарушена цялост/ плик. Тези обстоятелства се отбелязват във 
входящия регистър на възложителя, в който се правят записванията относно постъпилите 
оферти на кандидати. 
 Ако кандидатът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на кандидата. В този случай той следва да изпрати офертата така, 
че да обезпечи нейното пристигане на посочения от възложителя адрес преди изтичане на 
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за кандидата. 
 Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен от него. Кандидатът не може да иска от Възложителя 
съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 
пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

Всички разходи на кандидата за участие в процедурата са за негова сметка. 
Разглеждането на офертните документи, тяхното оценяване и класиране се 

извършва в съответствие с правилата и изискванията, отразени в ЗОП. 
При провеждането на процедурата се прилагат и спазват всички изисквания и 

разпоредби на ЗОП и ППЗОП. 
 Всички образци в документацията за възлагане на обществената поръчка са 

задължителни и при изготвяне на офертата си всеки участник следва да ги 

използва. 

Всички документи в офертата, които не са представени от участника в 
оригинал или нотариални заверен препис, се заверяват с печат „Вярно с 
оригинала” и се подписват от участника. 

          ІV. Документи, необходими за сключване на договор за възлагане на 
обществена поръчка 

При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, 
определен за изпълнител, е длъжен да представи следните документи: 

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално правно състояние, издадено от съответния съд 
по регистрацията, от Агенцията по вписванията или от “Информационно обслужване” 
АД-ако същото има договор за извършването на тази услуга, от което е видно, че 
кандидатът/участникът, определен за изпълнител, е търговец по смисъла на Търговския 
закон-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

 2.ЕИК /БУЛСТАТ НОМЕР/-ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с 
подпис и печат на кандидата - когато кандидатът е юридическо лице; 

3.ДАНЪЧЕН НОМЕР /ако имат такъв/-ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с 
оригинала” с подпис и печат на кандидата –когато кандидатът е юридическо лице; 

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ /свидетелство за съдимост/, издадено от съответния 
компетентен съд, от което е видно, че членовете на управителното тяло на 
кандидата/участника, определен за изпълнител, няма влязла в сила присъда за 
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престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, за 
престъпление по служба или за подкуп, както и за престъпление против собствеността 
или против стопанството, освен ако не е реабилитиран-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО 
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията 
по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за 
извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за 
изпълнител, не се намира в производство по обявяване в несъстоятелност и не е обявен в 
несъстоятелност-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответния съд по регистрацията, на Агенцията 
по вписванията или от “Информационно обслужване” АД-ако същото има договор за 
извършването на тази услуга, от което е видно, че кандидатът/участникът, определен за 
изпълнител, не се намира в производство по ликвидация-ОРИГИНАЛ или 
НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

7.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответното териториално поделение на 
Националната агенция по приходите /НАП/, от което е видно, че кандидатът/участникът, 
определен за изпълнител, няма парични задължения към държавата по смисъла на член 
162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република 
България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО 
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

8.УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени съответно от Община Пловдив /сградата на бивш 
“Партиен дом”/ и от общината по седалището на кандидата/участника, определен за 
изпълнител - в случай, че седалището на спечелилия кандидат/участник не съвпада със 
седалището на възложителя – Община Пловдив, от което/които 
удостоверение/удостоверения е видно, че кандидатът/участникът, определен за 
изпълнител, няма парични задължения към същата/същите община/общини по смисъла 
на член 162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуалния кодекс /ДОПК/ на Република 
България, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО 
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

9.Гаранцията  за изпълнение на договор е в размер на 2% /два процента/ от 
стойността на договора за обществена поръчка без ДДС  и се представят в една от 
формите, съгласно член 60 от ЗОП: 

а/парична сума, преведена по банкова сметка на “МБАЛ – Пловдив” АД град 
Пловдив, а именно: Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД , банкова 
сметка /IBAN/    BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или 

б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от 
българска или чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, 
със срок на валидност не по-кратък от срока на действие на сключения договор, с 
възможност да се усвои изцяло или на части, съдържаща задължението на банката-
гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при първо писмено искане на 
Възложителя, подписано от представляващия търговското дружество на Възложителя. 
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението. Банковите разходи 
по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя. Разходите по евентуалното 
им усвояване – са за сметка на Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и 
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размера на 
гаранцията да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура. 

Спечелилият обществената поръчка Кандидат избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение на договора. 

Забележка: Горепосочените официални документи следва да бъдат актуални към 
датата на подписване на договора, а именно:  издадени в срок не по-рано от един 
календарен месец преди сключването на договора /удостоверение за актуално правно 
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състояние, удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в несъстоятелност, 
удостоверение за липса на заведени дела за обявяване в ликвидация, удостоверение за 
липса на задължение към НАП, удостоверение за липса на задължения към съответната 
община по седалището на кандидата и по седалището на възложителя/ и не по-рано от 
шест календарни месеца за свидетелството за съдимост! 

 
 

Поръчката следва да се изпълнява съгласно условията по договора.  
Неговите клаузи не подлежат на предоговаряне. 

 
 
 
Приложение №3    - Образци! 
 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
 за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет: 
- Доставка и монтаж на оборудване за стерилизация за нуждите на Многопрофилна 
болница-Пловдив»АД,гр.Пловдив 
 

До:   МБАЛ “…………………….”  – гр. …………, бул. ….........................………… № 
….......,  

       Изпълнителен директор д-р …………………………………………. 
 

ОТ: .................................................................................. – гр. ................................................. 
адрес: гр..................................... ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: 
............../ ................................... 
Индитификационен № по ДДС.................... 
Дата и място на регистрация по ДДС: ........................................... 
 

Разплащателна сметка:     
BIK: ............; IBAN: .........................................;                                     
банка: ............................... – град/клон/офис: ................................  

При банка:……………………………………………. 
 

            УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
            С настоящото Ви представяме нашата    Оферта за участие в обявената от        Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:      -   Доставка и монтаж на 
оборудване за стерилизация за нуждите на Многопрофилна      болница  - Пловдив» 
АД,гр.Пловдив    . 
Декларираме, че : 
 -Получили сме  закупената от нас документация за участие, извършили сме оглед на 
помещенията и инсталациите на отделението за централно снабдяване със стерилни 
материали при «МБАЛ-ПЛОВДИВ»АД,гр.Пловдив и сме запознати с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура. 
- Съгласни сме с поставените от Вас условия и изисквания на обществената поръчка и ги 
приемаме без възражения. 
-Запознати сме с проекта на договора , приемаме неговите общи условия без възражение 
и ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок и 
ще изпълним поръчката за срок от ........................дни/не по-дълъг от 180 дни/ .  

 
 
 
 
Дата: ......…..                         ПОДПИС и ПЕЧАТ:   ..............................................                                                     
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Образец! 
 
Наименование на Участника:  

 
Седалище по регистрация:  
BIC; IBAN:   
Булстат/ЕИК:  
Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  
Факс номер:  
Лице за контакти:  
e mail:  
 
 

ДО 
 
"МБАЛ - Пловдив" - АД, град 
Пловдив 
 

  СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА към ТЕХНИЧЕСКАТА     
           СПЕЦИФИКАЦИЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
      за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:       
-Доставка и монтаж на оборудване за стерилизация за нуждите на Многопрофилна  
болница-Пловдив»АД,гр.Пловдив    . 
 
 

 
 С НАСТОЯЩОТО ПРЕДСТАВЯМЕ СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА НА 
ПРЕДЛАГАНАТА ОТ НАС АПАРАТУРА С МИНИМАЛНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ 
ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В СПЕЦИФИКАЦИЯТА КЪМ 
ДОКУМЕНТАЦИЯТА,С ПОСОЧЕНИ ПРОИЗВОДИТЕЛ,МОДЕЛ/НАИМЕНОВА-
НИЕ,ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО, ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 
КАТАЛОЖЕН НОМЕР И СТРАНИЦА ОТ КАТАЛОГА НА ПРЕДЛАГАНАТА 
АПАРАТУРА, КАКТО СЛЕДВА : 
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АРТИКУЛ   № 2 и т.н. 
 
............,.........,2011 г. 
 

Подпис:......................................... 
                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 АРТИКУЛ   №  1                                                   
 ПРОИЗВОДИТЕЛ  
 МОДЕЛ/НАИМЕНОВАНИЕ  
  
 ГОДИНА НА ПРОИЗВОДСТВО  
 КАТАЛОЖЕН НОМЕР  

 
ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ФУНКЦИИ 
 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ 
ТЕХНИЧЕСКИ 
ИЗИСКВАНИЯ 

 

ПРЕДЛАГАНИ 
ТЕХНИЧЕСКИ 
ПАРАМЕТРИ 

СТРАНИЦА 
ОТ 

КАТАЛОГА 
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Образец! 
Д Е К Л А Р А  Ц И Я 

 
по чл.47 ал.1 и ал.2 от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният/ната  ………………………………………………….…………………. 

( трите имена и ЕГН) 
адрес : ……………………………………………………………………….……………......... 
в качеството си на 
……………………………………………………………….......................……. 

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП ) 
на  ……………………………………………..……………......................…………… 
       (наименование на участника/подизпълнителя ) 
 
със седалище и адрес на управление …………………………………………….. 

 
Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ : 

1. Не съм осъждан/а с влязла в сила присъда за:  
- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс  (НК); 
- подкуп по чл. 301 - 307 от НК;  
- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК;  
- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от НК;  
- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от НК. 

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам търговска дейност или определена 
професия съгласно законодателството на държавата, в която е извършено 
нарушението. 
3. Управляваният/Представляваният от мен участник в процедурата: 

-не е обявен в несъстоятелност; 
-не е в производство по ликвидация или в подобна процедура съгласно националните 
закони и подзаконови актове; 
-не е в открито производство по несъстоятелност,  не е сключило извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон и не е 
преустановил дейността си 
-няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 
от  Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на  
компетентен орган е освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на 
задълженията,  или парични задължения, свързани с плащането на вноски за 
социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен. 

    Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя 
писмено      Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването 
им. 
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Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на неверни 
данни. 

 
 Дата:                                                           ДЕКЛАРАТОР: ……...........................…… 
..................2011  г. 
   
                                                                                        / трите имена подпис и печат/ 
 
 
 
 
Образец! 
 

Д Е К Л А Р А  Ц И Я 
 

по чл.47 ал.5  от Закона за обществените поръчки 
 

Подписаният/ната  
……………………………………………………………….…………………. 

( трите имена и ЕГН) 
адрес : 
……………………………………………………………………….……….........…………. 
 
в качеството си на 
…………………………………………………….......................………………. 

(член на управителен или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 
длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник) 

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

(наименование на участника/подизпълнителя ) 
 
със седалище и адрес на управление ……………...........................……………………….. 

 
ДЕКЛАРИРАМ: 

  
1.  В посоченото по-горе качество не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от 

допълнителната разпоредба на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на 
интереси с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 
организация. 

  
2. Не съм сключвал договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и 

разкриване на конфликт на интереси. 
 
Задължавам се при промяна в декларираните по-горе обстоятелства да уведомя 

писмено Възложителя за всички настъпили промени в 7-дневен срок от настъпването 
им. 

 
 
Известна ми е отговорността, която нося по чл.313 от НК за посочване на 

неверни данни. 
 
 

 



 31 

 Дата:……………              ДЕКЛАРАТОР:    
                                                                         ………………….………………..:…………… 
 
                               (трите имена,подпис, печат) 
 

 
 
 
 
 
 

Образец! 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
По  чл. 56, ал. 1, т.7 от ЗОП 

 
Долуподписаният/та......................................................................................................... 
ЕГН......................................., притежаващ /а лична карта №.........................................., 
издадена на .......................................от МВР - гр.............................................................., 
адрес:...................................................................................................................................., 
представляващ ...................................................................................................................., 
в качеството си на ............................................................................................................... 
седалище............................................................. адрес на управление:............................. 
..........................................................., тел./факс.................................................................., 
вписано в търговския регистър при....................................................................... 
съд/Агенция по вписванията ......................................, по фирмено дело №................... 
/.....................г., ЕИК по БУЛСТАТ........................................................... 
 

ДЕКЛАРИРАМ,  ЧЕ: 
 

 - при изпълнението на горепосочената обществена поръчка. При възлагане на 
обществена поръчка с предмет : -  Доставка и монтаж на оборудване за стерилизация 
за нуждите на Многопрофилна  болница-Пловдив»  АД,    град       Пловдив няма да 
използувам - / ще използувам  подизпълнител; 
 - подизпълнител/и ще бъде/бъдат ......................................................................... 
............................................................................................................................................., 
които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в 
процедурата; 
          - дял на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде 
...............% от общата стойност на поръчката. 
- Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя 
като за свои действия, бездействия и работа. 
  
 Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс на Република България. 
 
 
 
Дата:...................2011  г.           Декларатор:................................. 
                                                                                     /подпис и печат/ 
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Образец! 
 
                                                         ДЕКЛАРАЦИЯ 

 
 

 
Подписаният/ната  
……………………………………………………………….…………………. 

( трите имена и ЕГН) 
 
в качеството си на 
………………………………………………………………......................……. 

                  (длъжност) 
 
на  подизпълнителя 
…………………………………………………..................................................………………
…...........................................................................................................………………. 

(наименование на подизпълнителя) 
 
            ДЕКЛАРИРАМ:  
 
            Че съм съгласен да участвам като подизпълнител на  участника   в     процедурата 
.................................................................................,за изпълнение на ........................................ 
.........................с дял от ..............% в  открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на 
общественапоръчка с предмет: -. 

   
 
 
 
 
Дата:……….. 2011г.                ДЕКЛАРАТОР:           
                                                                                                     
                                                               ………………………………………:………….…… 
 
                      (трите имена,подпис, печат) 
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Образец! 

                      Д Е К Л А Р А Ц И Я 
 
 
Долуподписаният/ата:  
 
………………………………………………………………………………..................... 
в качеството си на ....................................................................на....................................  
 
……………………………………………………………………………….  
Със седалище и с адрес на управление на дейността: 
 
……………………………………………………………………………….. 
с ЕИК по БУЛСТАТ №…………………………………., 
   
 

   Д  Е  К  Л  А  Р  И  Р  А  М: 
че ако ни бъде възложено изпълнението на обществена поръчка с предмет: - Доставка и 
монтаж на оборудване за стерилизация за нуждите на Многопрофилна  болница-
Пловдив»  АД,    град       Пловдив  
   
            1.При изпълнението на поръчката няма да използваме    материали,    които  
са канцерогенни и/или  вредни за здравето; 

2.При изпълнението на поръчката ще използваме материали, отговарящи на 
българските и /или евро-стандарти, както и на техническите изисквания за приемане на 
СМР; 

3.При участието си в процедурата, предложената цена на строително монтажните 
работи е съобразена с нормативното изискване за минимална цена на труда; 

 
 

..............2011 година                ДЕКЛАРАТОР:…………………….  
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Образец ! 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 ЗМИП 

 

Долуподписаният/ата: .............................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН .............................................................................................................................................,  

постоянен адрес ........................................................................................................................,  

гражданство ..............................................................................................................................,  

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,  

в качеството ми на ..........................................................., в ....................................................,  

БУЛСТАТ ...............................................................................................................................,  

данъчен № ..................................................................................................................................,  

Декларирам, че паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), 
....................................................................................................................................................... 

имат следния произход:.............................................................................................................  

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

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства.  
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Дата на деклариране:                                                                        Декларатор:  

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

                                                                                                                           (подпис)  

 

 

Образец! 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 6, ал. 2 ЗМИП 

 

Долуподписаният/ата: .............................................................................................................., 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН .........................................................................................................................................,  

постоянен адрес ......................................................................................................................,  

гражданство ..............................................................................................................................,  

документ за самоличност ………………………………………………….…………........,  

В качеството ми на законен представител /пълномощник/ на...........................................,   

.....................................................................................................................................................,  

вписано в регистъра при  .........................................................................................................,  

Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл.6, ал.2 ЗМИП във връзка с 
чл.3, ал.5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо 
лице/следните физически лица; 

 

1..................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН .............................................................................................................................................,  

постоянен адрес ........................................................................................................................,  
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гражданство ..............................................................................................................................,  

документ за самоличност ………………………………………………….…………........, 

 

2..................................................................................................................................................... 

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................................................................................................................,  

постоянен адрес.........................................................................................................................,  

гражданство................................................................................................................................,  

документ за самоличност …………………………………………………….…………........, 

 

3.....................................................................................................................................................  

(име, презиме, фамилия) 

ЕГН ............................................................................................................................................,  

постоянен адрес.........................................................................................................................,  

гражданство .............................................................................................................................,  

документ за самоличност ………………………………………………….…………........, 

 

Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо. 

 

Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства.  

 

 

Дата на деклариране:                                                                        Декларатор:  

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

                                                                                                                           (подпис)  
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Образец ! 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От 

 
 

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

     (трите имена ) 
 
в качеството си на ............................................................. /длъжност/-   представляващ  
 
………………………………………………………………………………………....…., 
(наименование на участника) 
 
  
ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ : 
 
извърших оглед на помещенията, в които трябва да бъде доставено, монтирано и 
пуснато в експлоатация оборудването, за което е необходимо да се изготви и медико-
санитарен проект за тяхното разположение и адаптация на тези помещения и 
инсталациите към него, при което се запознах с тяхното състояние; 
Запознат съм с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в 
обществената поръчка с предмет Доставка и монтаж на оборудване за стерилизация за 
нуждите на "МБАЛ - Пловдив" - АД, град Пловдив. 
 

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

 
..................................... г.     ..................................... 
Гр. Пловдив                                                            Подпис  
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Приложение №4 
 

   ПРОЕКТ! 
 
 

 ДОГОВОР  
 
       За доставка и монтаж на оборудване за стерилизация за нуждите на 
Многопрофилна  болница-Пловдив»  АД,    град       Пловдив . 

 
 

 
 
 

       Днес ……………….. в гр.Пловдив на основание чл. ........ от ЗОП и Решение № 
................/..........г. на Изпълнителният директор на “МБАЛ-ПЛОВДИВ” АД, се 
сключи настоящият договор между: 

А/"МБАЛ - Пловдив" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. 
"България" №234,ЕИК 115532049, , представлявано от Д-р АРГИР ВАСИЛЕВ 
АРГИРОВ –Изпълнителен директор на дружеството, наричано по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/КУПУВАЧ, от една страна и 

 
 Б/ .................................. със седалище ................................... и адрес на управление 
..................................................., регистрирано по .........................................................................., 
Булстат (ЕИК) ............................, представлявано от.............................................................., в 
качеството му на ..................................., наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

 
 

                       СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО: 
 
 
І.  ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 
 Чл.1.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

достави........................................................................................................................(наименование 
на медицинската апаратура) с марка,........................................................................................... 
модел/и/,..............................................................................................,производител.........................
.........., наричан по-долу “стока”, с технически и работни характериски, функционални 
възможности и пълна окомплектовка, съгласно чл.2.2.1, от настоящия договор, като се 
задължава да изготви медико-санитарни проекти за разполагане на апаратурата и адаптация 
на помещенията и инсталациите:-Архитектура,ВиК,Електрозахранване, вентилация и 



 39 

климатизация и извърши определените,  съгласно тези планове и зададените от Възложителя 
със Спецификацията на поръчката приета от Изпълнителя , строително монтажни работи 
/преустройства и ремонти в само в кръга на визираните в чл.151 от ЗУТ/,за  адаптация на 
помещенията и инсталациите, да монтира съоръженията и да ги пусне в експлоатация ,да 
извърши  обучение на персонала на място за работа с апаратурата и да осигури 
гаранционното й обслужване.  

   
ІІ. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 
 
Чл.2.1. Цената  на  договора  е   в  размер   на ............  ..лева/словом:   

.................................................../с ДДС съгласно офертата на изпълнителя. 
Чл.2.2.  Цената включва: 
2.2.1. Стойността на апаратурата:…………………………, с технически и работни 

характеристики, функционални възможности и пълна окомплектовка , както следва: 
1.…………………………………………..................................................................................... 
2.…………………………………………..................................................................................... 
3.………………………………………….....................................................................................

и т.н. 
2.2.2.- всички транспортни разходи до краен получател 
2.2.3-цената на изготвянето на медико-санитарни проекти за разполагане на апаратурата 

и адаптаця на помещенията и инсталациите.   
2.2.4.-строително-монтажните работи за адаптация на помещенията и инсталациите :  -   

Архитектура ВиК, Електро, Архитектурна ,вентилация и климатизация и др. 
2.2.5.-монтаж,пускане в експлоатация и пробни изпитания. 
2.2.6.-обучение за работа с апарата на място 
2.2.7.- гаранционно обслужване – труд и резервни части в рамките на гаранционния 

срок. 
 
ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 
Чл.3.1. Плащането по настоящия договор  се осъществява  в български лева, чрез банков 

превод от страна на Възложителя, по следната банкова сметка на Изпълнителя: 
Банка: ..................................................... 
IBAN: ...................................................... 
BIC .......................................................... 
Чл.3.2. Заплащането се извършва по следния начин: 
 3.2.1. – 20% от стойноста на договора до 10  /десет/   дни   от   датата   на 
извършването  на доставката на всички компоненти на апаратурата и представяне на 
фактура за тази стойност от страна на изпълнителя,като с това възниква право на 
задържане на доставената апаратура в полза на Възложителя. 
3.2.2 –Окончателно разплащане в размер на 80% от договорената стойност,  съгласно 
офертата на изпълнителя. Плащането ще бъде извършено до 10  /десет/   дни   от   датата   
на  двустраното подписване на приемо-предавателен протокол след извършени  пробни 
изпитания на цялостно  въведеното в експлоатация  оборудване в отделението и  
представяне   на следните  документи: 
а.   фактура - оригинал и 1 бр. и заверено копие; 
б. Сертификат/и/ за качество на апаратурата и вложените материали издаден/и/от 

компетентни органи; 
в. Утвърдени изпитвателни протоколи на апаратурата,съоръженията и инсталациите. 
г. Оргиналните Гаранционни книжа от производителя на доставената апаратура; 
3.2.3. От момента на превеждането на това плащане в посочената сметка на 

Изпълнителя собствеността на всичко доставено и изработено по договора преминава 
изцяло в патримониума  на Възложителя. 

ІV.  СРОК  НА ДОГОВОРА 
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Чл.4.1. Срокът за изпълнение на договора   е ............/..................../   дни / месеца съгласно 

офертата на Изпълнителя. За начало на срока се счита денят на приемане от Изпълнителя на 
писмена заявка за доставка направена от Възложителя, а за край извършването на 
окончателното разплащане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по договора . 

  
V. МЯСТО И НА ДОСТАВЯНЕ И УСЛОВИЯ НА МОНТАЖ 
 
Чл. 5.1. Мястото на доставяне  на апаратурата е при условие до краен получател,както и 

място за изпълнение на строително монтажните дейности по този договор  е :- помещенията 
на  отделението за централно снабдяване със стерилни материали в сградата на болницата 
находяща се на бул.”България”№234,гр.Пловдив. 

Чл.5.2. УСЛОВИЯ НА МОНТАЖ: 
....................................................................... 
....................................................................... 
VІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 
Чл. 6.1. Да приеме доставеното в срок и на място оборудване, съответстващо по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия  договор и офертата на изпълнителя,както 
и извършените строително монтажни дейности съгласно приетите медико технологични 
проекти и техническата спецификация на обществената поръчка . 

Чл. 6.2. Да заплати действително  доставеното  и  качественно монтирано оборудване 
извършените подготвителни дейности за това в договорените срокове. 

Чл. 6.3. След изтичане на срока посочен в чл.10.1. от настоящия договор да освободи 
гаранцията за изпълнение без да дължи лихва за периода, през който средствата са 
престояли законно у него.  

VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. УСЛОВИЯ ЗА 
ОСВОБОЖДАВАНЕ НА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл.7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: да    изпълни: доставка на оборудването 
отговарящо на техническите изисквания и  съпроводено със сертификат за качество и 
техническа документация,да извърши строително монтажните дейности  в помещенията, 
които са необходими за монтиране и пускане в действие на оборудването, мотнаж, пускане в 
експлоатация, обучение на персонала за работа с оборудването и гаранционна поддръжка на 
договореното оборудване, в договорения срок и на посочената в ценовата оферта цена с 
включено ДДС.  
     Чл.7.2.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава да  представя  своевременно  на Възложителя 
надлежно оформени фактури за първоначалното и крайното плащания. 
     Чл.7.3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при констатирани нарушения в качеството и 
функционирането на апаратурата в уговорените гаранционни срокове неподлежащи на 
отстраняване без основни ремонти, да направи замени с ново - качествено оборудване за 
своя сметка. 

Чл.7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционно обслужване по всяко 
време с оперативен   запас   от  резервни части     и  консумативи да   уведоми   своевременно   
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ   за възникнали обективни трудности по изпълнението на поръчката. 

Чл.7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  днес при подписването на този договор представя гаранция за 
изпълнение на   договора за обществената поръчка в размер на 2% от стойносто на договора , 
без   ДДС, която гаранция се освобождава след приключване на договора, без възражения  от 
страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
       *Гаранцията може да бъде представена в една от следните форми: -банкова гаранция или 
парична сума. 
 а/парична сума,преведена по банкова сметка на “МБАЛ Пловдив”АД,а  именно: 
-Търговска банка “ЮРОБАНК и ЕФ ДЖИ БЪЛГАРИЯ” АД, банкова сметка /IBAN/ 
BG52BPBI79245084058801 - с платежно нареждане в оригинал; или 
б/оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или 
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чуждестранна банка, в полза на “МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив,    с възможност да    се 
усвои изцяло или на части,съдържаща задължението на банката- гарант да извърши  безотказ 
но,безусловно плащане при първо писмено искане на Възложителя,подписано от     представ-  
ляващия търговското дружество на Възложителя.Банковите  гаранции,издадени от 
чуждестранни банки,следва да са авизирани  чрез       българска     банка,  потвърждаваща 
автентичността на съобщението.Банковите разходи  по откриването на гаранцията са за 
сметка на Изпълнителя.  Разходите поевентуалното  усвояване – са за сметка на  
Възложителя. Изпълнителят трябва да предвиди и заплати своите такси по откриване и 
обслужване на гаранциите така, че размера на гаранцията да не бъде по-малък от 
определения в настоящата процедура. 

Участникът избира сам формата за представяне на гаранцията. 
   
VІІІ.  КАЧЕСТВО 
 
Чл.8.1. Качеството на стоката, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за 
качество, издаден от компетентен орган в сраната на производителя. 

Чл.8.2. Гаранционният срок на доставената апаратура  е ...............(........................) 
месеца. Гаранционните условия и обслужване са съгласно приетото предложение –
Декларация на Изпълнителя към  офертата му,която се приема като  приложение 
№.......,неотменна част към настоящият договор.   

  
ІХ.ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ, 

НЕУСТОЙКИ. 
 

Чл.9.1.  Възложителят може да предявява рекламации на изпълнителя за явни и скрити  
недостатъци. 

Чл.9.2. Рекламации за явни недостатъци  на стоката се правят в деня на протокола по чл. 
3.2. за извършване на доставката. 

Чл.9.3. Възложителят е длъжен да уведоми писмено изпълнителя за установени скрити 
недостатъци в 15 дневен срок от констатирането им. 

Чл.9.4. В пет дневен  срок от получаване на рекламацията, изпълнителят следва да 
отговори на възложителя писмено и конкретно дали го приема или отхвърля. 

Чл.9.5. При основателна рекламация за явни и/или скрити недостатъци изпълнителят е 
длъжен в едномесечен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да я 
отстрани. 

Чл.9.6. При забавено изпълнение на задълженията по настоящия договор, изпълнителят 
дължи неустойка в размер на 0,02 % от стойността на забавата, за всеки просрочен ден,но не 
повече от 10%. 

  
Х.СРОК НА ДОГОВОРА И НАЧИН НА ПРЕКРАТЯВАНЕ 
  
Чл.10.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и продължава до 

приключване изпълнението на задълженията на двете страни но не по-късно от ................г. 
Чл.10.2. Договорът се прекратява в следните случаи: 
1. С изпълнението му; 
2. В случай, че по отношение на Изпълнителя настъпят обстоятелства по чл.47 от ЗОП, 

Възложителят им право да прекрати настоящия договор, без предизвестие и без да 
дължи неустойки 

3. При неизпълнение на поетите задължения на една от страните договорът се разваля 
при условията на ЗЗД. 

          
ХІ.  СПОРОВЕ 
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Чл.11.1. Възникналите през времетраенето на договора  спорове между страните се 
решават чрез преговори между тях. 

Чл.11.2. В случай на не постигане на споразумение по предходния член,  всички 
спорове породени, отнасящи се до него, ще бъдат решавани според българските материални 
и процесуални закони от компетентния съд.   

Чл.11.3. За неуредените в настоящия договор положения се прилагат разпоредбите на 
действащото българско законодателство. 

  
ХІІ.СЪОБЩЕНИЯ  
 
Чл.12.1. Всички съобщения между страните свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписана от упълномощените представители 
на Възложителя и Изпълнителя.  

Чл.12.2. За  дата на съобщението се смята: 
- датата на предаването–при връчване на съобщението 
- датата на пощенското клеймо на обратната разписка при изпращане по пощата 
- датата на приемането при изпращане по факс. 
Чл.12.3. Валидни адреси на страните: 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
Код 4003,гр.Пловдив,бул.”България”№234       ............................................. 
Факс 032 959221                                              факс……………………….. 
 
Чл.12.4. При промяна на адреса и/или номера на факса, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 
 
 Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра – по един за 
двете страни. 
 
 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.................................                        ИЗПЪЛНИТЕЛ:................................ 
 
 
 

 
СЪГЛАСУВАЛ:........................................... 

                /ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ/ 


