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Приложение №1 /едно арабско/ 

 
 

                                                                ОПИСАНИЕ  
                                                  на обекта на обществената поръчка 
 
 
 1.Предмет на обществената поръчка е: "Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 
за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив", със седалище и адрес на 
управление гр. Пловдив, бул. "България" №234, ЕИК 115532049, представлявано от доц. д-р 
Георги Йорданов - в качеството му на изпълнителен директор.  
 2.Мястото на изпълнение на обществената поръчка е болничната аптека на “МБАЛ-
Пловдив” АД град Пловдив, находяща се в град Пловдив, бул.”България” №234, ет.5. 
 3.ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ са описани в Приложение №1а /едно арабско „А”/ от 
настоящата документация, представляващо Спесификация на предмета на обществената 
поръчка. 
 4.Изисквания към лекарствените продукти /лекарствата/: 
 4.1.Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/ - трябва да притежават Разрешение 
за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) №726/2004 година 
на Европейския парламент и Съвета /чл.23, ал.1 от ЗЛПХМ/. В случай на изтичане на срока 
на разрешението за употреба на лекарствения продукт през съответната година, за която се 
провежда обществената поръчка, участникът е длъжен да декларира в съответствие с член 
55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.  
 4.2.Лекарствените продукти следва да бъдат включени в Позитивния лекарствен 
списък, актуален към датата, представляваща краен срок за подаване на офертите. 
 4.3.Лекарствените продукти трябва да бъдат с държавна регулирана цена съгласно член 
258, ал.1 от ЗЛПХМ. 
 4.4.Остатъчният срок на годност на ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ към датата на 
доставка трябва да бъде не по-малък от 60% /шестдесет процента/ от обявения от 
производителя. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения 
остатъчен срок на годност към датата на доставка, изпълнителят/ите по договора/ите ще 
заплаща/ат неустойките, предвидени в договора.  
 Остатъчният срок на годност на предлаганите специфични биологични лекарствени 
продукти към датата на доставка трябва да бъде не по-малък от 25% /двадесет и пет 
процента/ от обявения от производителя. В случай на доставка на специфични биологични 
лекарствени продукти с по-кратък от договорения остатъчен срок на годност към датата на 
доставка, изпълнителят/ите по договора/ите ще заплаща/ат неустойките, предвидени в 
договора.  
 5.Срок за изпълнение на обществената поръчка – ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ 
трябва да се доставят по заявка на “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив, подписана от 
изпълнителния директор на същата болница и в срок до 72ч. /седемдесет и два часа/ от 
получаване на заявката, а в случай на спешност – в срок до 3ч. /три часа/. 
 6.Срокът на договора ще бъде 1 /една/ календарна година, считано от датата на 
сключването му. 
       7.Срокът на валидност на офертите на кандидатите не трябва да бъде по-кратък от 
посочения от възложителя срок на валидност в обявлението за настоящата процедура, а 
именно: 180 календарни дни от датата на подаване на офертата. 
 8.Възложителят си запазва правото да поръча цялата номенклатура от предмета на 
поръчката или част от нея на един или няколко пъти през срока на договора в подходящо за 
него време по начина, посочен в точка 5 /пет арабско/ по-горе. Възложителят си запазва 
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правото да променя количествата, посочени в спецификацията /Приложение №1а /едно 
арабско „а”/-неразделна част от настоящата документация/, както и да не извършва заявки за 
всички лекарствени продукти, посочени в същата спецификация, както и да не изразходва 
цялата сума, посочена в точка 4.2. /четири арабско две арабско/ от договора, който ще бъде 
сключен, без възложителя да търпи каквито и да било санкции за това. 
         9.Срок и начин на плащане - след извършването на доставката и представяне на 
посочените в договора документи, по банков път и в срок, съобразно нормативната уредба, 
действаща на територията на Република България, а именно: в срок не по-дълъг от 60 
/шестдесет/ календарни дни след предаване на стоките и представяне на следните 
документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол. 
 
 
 
Приложение №2/две/ 
 

УСЛОВИЯ  
за възлагане и указания за участие в обществената поръчка за   

"Доставка на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град 
Пловдив"  

чрез открита процедура 
 
 

 І. Условия за участие в процедурата за възлагане на поръчката 
  
 1.При изпълнението на обществената поръчка е необходимо изпълнителят да осигури 
навременната доставка на заявените ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ. 
 2.Доставката на ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ  да е съгласно посочените параметри 
в Приложение №1а /едно арабско „а”/, представляващо Спесификация на предмета на 
обществената поръчка. 
 3.Право на участие в процедурата имат всички български или чуждестранни 
физически или юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на 
изискванията на Закона за обществените поръчки /ЗОП/, настоящата документация и 
обявлението за обществена поръчка. 
 4.Възложителят не изисква създаване на юридическо лице, ако кандидатът определен 
за изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица.  
 5.Необходимо условие за участие в откритата процедура е закупуването на 
документация за участие и внасянето на офертни документи по реда, правилата и 
изискванията, дадени в настоящите условия.  
 6. Участниците в настоящата процедура се ползват с равни права. 
 7.Документите за участие в настоящата процедура се закупуват от деловодството на 
„МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив, находящо се в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД 
град Пловдив в град Пловдив, бул.”България” №234, стая №31, етаж №15. 
 8.Цена на документацията за участие в настоящата процедура е 10 лв. /десет лева/ без 
включен данък добавена стойност /ДДС/, платима в брой в касата на възложителя /находяща 
се в сградата на „МБАЛ – Пловдив” АД град Пловдив в град Пловдив, бул.”България” №234, 
етаж №12, стая №64/ или по банкова сметка на Възложителя – ОБЩИНСКА БАНКА АД, гр. 
Пловдив, IBAN BG49SOMB91301010172801. 

9.1.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 
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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 180 календарни дни от датата на подаване на офертата, 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. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 

В случай, че договор за възлагане на обществена поръчка не бъде сключен до изтичане 
на срока на валидност на гаранцията за участие в процедурата, възложителят има право да 
поиска от участниците да удължат срока на валидност на представените гаранции за участие в 
процедурата. 

 
            Гаранцията за участие в настоящата процедура за всички   обособени позиции  е в 
размер общо на  66 903,33 лв.  . Размерът на гаранцията за участие за     всяка отделна 
обособена позиция е посочена в Приложение №1б едно арабско “б” към документацията 
за участие в настоящата процедура. Участникът внася гаранция за участие в размер, 
представляващ сбора от гаранциите за участие за всички обособени позиции, за които 
съответният участник участва. 

Внасянето на гаранцията за участие се извършва по банкова сметка на 
Възложителя: ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД, гр. Пловдив IBAN 
BG52ВРВI79245084058801. Когато гаранцията за участие е представена като банкова 
гаранция, срокът на валидността й трябва да не е по-кратък от срока на валидност на 
офертите, предоставени от кандидатите, а именно: 180 календарни дни от датата на подаване 
на офертата 
 9.2.Възложителят има право да задържи гаранцията за участие в случаите, когато: 
участникът, съгласно чл.61 от ЗОП, оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване 
на офертите; обжалва решението на Възложителя за определяне на изпълнител - до 
решаване на спора или е определен за изпълнител и не изпълни задължението си да сключи 
договор за обществена поръчка в срока и при условията, посочени в чл.74 от ЗОП.  
 9.3.Възложителят освобождава гаранцията за участие на участниците по реда на член 
62 от ЗОП. 
 9.4.Гаранцията за участие на класираните участници, които сключват договор за 
изпълнение на поръчката, съгласно чл.61 от ЗОП се освобождава в срок от 5 /пет/ работни 
дни след сключване на договора за обществената поръчка. 
 10.На основание чл.59, ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция за изпълнение 
на договора в размер на 2% /два процента/ от стойността на договора без включен 
ДДС.  

Гаранцията за изпълнение на договора 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 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 
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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 участник избира сам формата на гаранцията 
за изпълнение на договора. 
 11.1.Всеки участник в процедурата има право да представи само един комплект 
офертни документи, съдържащ само един вариант на оферта за една, за част или за всички  
обособени позиции от Спесификация, представляваща Приложение №1а /едно арабско „а”/ 
от настоящата документация /т.е.има обособени позиции/. Броя и наименованието на всяка 
обособена позиция са посочени изчерпателно в ОБЯВЛЕНИЕТО, представляващо 
неразделна част от настоящата документация.   
 11.2.Офертата на участника трябва да се изготви и представи в писмена форма на 
български език, независимо дали участникът е българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице. Документите и данните в офертата се подписват само от законните 
представители на участника, съгласно регистрацията му в търговския регистър или от 
изрично упълномощени за това лица като в този случай се представя пълномощно с 
нотариална заверка на подписа/подписите на упълномощителя/упълномощителите.  
 Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице, документите, 
изхождащи от държавни органи в страната, където е установено лицето, в това число 
документът за регистрация на участника, се представят в оригинал и в официален превод на 
български език, извършен от заклет преводач. В случай, че управителният орган на 
участника е чуждестранно физическо или юридическо лице, същото трябва да представи 
писмени доказателства /нотариално заверена декларация/, надлежно оформени съобразно 
правилата на българското законодателство, от които да е видно, че то /ако е физическо лице/ 
или неговият представител /ако е юридическо лице/ владее/владеят писмено и говоримо 
български език. В случай, че не се представи такова писмено доказателство, всички 
документи, съдържащи се офертата трябва да бъдат представени на езика, който владее 
чуждестранното лице, надлежно преведени на български език от заклет преводач и 
оформени съобразно правилата на българското законодателство /официален превод, с 
апостил-при необходимост/. 
 Съдържанието на офертата трябва да отговаря на условията, обявени от възложителя в 
документацията за участие. 
 11.3.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 
участник, не може да представи самостоятелна оферта. 
 12.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.    
 13.Крайният срок за внасяне /подаване/ на офертните документи при възложителя е до 
15:30 часа на 28.07.2014г. /двадесет и осми юли две хиляди и четиринадесета година/.  
 14.Първото заседание на комисията за провеждане на откритата процедура, на което 
се отварят подадените оферти е в 10.00 часа на 29.07.2014г. /двадесет и девети юли две 
хиляди и четиринадесета 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. 
 15.Краен срок за закупуване на документация – до 15.30 часа на 18.07.2014г. 
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/осемнадесети юли  две хиляди и четиринадесета година/. 
 16.Допълнение или изменения на подадените офертни документи, както и тяхното 
оттегляне, се допускат до изтичане на срока за подаване на офертите. 
  

Всяка оферта трябва да съдържа реквизитите, изброени в член 56 от ЗОП. 
Съдържанието на офертата трябва напълно да отговаря на условията, обявени от 
възложителя в документацията за участие. Отстраняват се участници при наличието на 
условията, посочени в член 69 от ЗОП. 

 
 
ІІ. Изисквания за допустимост на участниците в настоящата процедура: 
 
1.Участниците в настоящата процедура трябва да притежават следните 

документи: 
а/Разрешение за производство на лекарствени продукти, издадено по реда на 

ЗЛПХМ – в случаите по член 196, ал.1 от ЗЛПХМ /за производителите на лекарствени 
продукти/; 

б/Разрешение за внос на лекарствени продукти, издадено по съответния 
регламентиран ред – в случаите по член 196, ал.2 от ЗЛПХМ /за вносителите на лекарствени 
продукти/ и за лекарствените продукти /лекарства/, за които се изисква такова разрешение; 

в/Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверие за 
регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, издадени по реда на ЗЛПХМ; 

г/Лицензия за търговия с наркотични вещества, издадено от Министъра на 
здравеопазването по реда на Закона за контрол на наркотичните вещества и прекурсорите 
/ЗКНВП/ - в случаите, в които се участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи 
наркотични вещества от Приложение №2 /две/ и Приложение №3 /три/ на ЗКНВП; 

д/Оригинално/и оторизационно/и писмо/а, на името на участника за участие в 
процедура на “МБАЛ – Пловдив” издадено от производителя, от официален представител на 
производителя, от притежателя на разрешителното за употреба  -  което се доказва със 
съответния документ за това. Валидно за срока на действие на договора. 

е/Разрешение за употреба на съответния лекарствен продукт с одобрена кратка 
характеристика, издадено от Изпълнителната Агенция по лекарствата /ИАЛ/-в случаите, 
когато се участва за лекарствените продукти - в съответствие с изискванията на член 74 от 
ЗЛПХМ или по реда на регламент ЕО №726/2004г. - ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с 
оригинала” с подпис и печат на участника; 

В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения 
продукт през съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът е 
длъжен да декларира в съответствие с член 55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за 
лекарствения продукт са налични./ 

ж/Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от 
упълномощено от него лице, от която е видно, че участникът е съгласен с условията на 
проекто – договора, представляващ Приложение №4 /четири/ в настоящата процедура, 
приема ги без възражения и е съгласен да изпълнява задълженията си по доставка на 
лекарства за нуждите на възложителя, произтичащи от същия договор, в случай, че бъде 
избран за изпълнител-оригинал; 

з/Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от 
упълномощено от него лице, от която е видно, че в случай на подписване на договор, същият 
ще осигури необходимите количества лекарствени продукти /лекарства/-предмет на 
договора, за целия срок на действие на договора-оригинал; 

и/Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от 
упълномощено от него лице, от която е видно, че предложените в офертата цени не 
превишават пределните цени за търговец на едро съгласно Наредбата за условията, 
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правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти 
/лекарства/, приета с ПМС №295/03.12.2007 година и обнародвана в “Държавен вестник”, 
брой №104/11.12.2007 година-оригинал; 

к/Декларация, от която е видно, че участникът е съгласен със следното условие на 
проекто-договора, представляващ част от настоящата документация, а именно: „В случай, че 
през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на договорените 
лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по член 262, ал.4 от 
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, Възложителят безусловно ще заплаща 
лекарствените продукти на по-ниската цена, считано от датата на влизане в сила на 
конкретното решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране или нагов 
правоприемник, включени в Позитивния лекарствен списък –оригинал. 

2.Участниците в настоящата процедура трябва да разполагат със следното: 
а/Подходящи помещения /складова база/, оборудване и съоръжения, както и 

подходящи транспортни средства, осигуряващи правилното съхранение, разпространение и 
транспортиране на лекарствените продукти, в съответствие с изискванията на Добрата 
дистрибуторска практика /съгласно разпоредбата на член 197, ал.1 от ЗЛПХМ/; 

б/квалифициран персонал и отговорен магистър-фармацевт с най малко 2 /две/ 
години трудов стаж по специалността, чиито задължения се определят в наредбата по член 
198 от ЗЛПХМ /съгласно разпоредбата на член 197, ал.2 от ЗЛПХМ/, а именно: Наредба 
№39 от 13.07.2007 година за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска 
практика, издадена от Министъра на здравеопазването/, а също и с ръководства, приети от 
Европейската комисия. 
 
 
 ІІІ. Представяне на офертите 

 
Офертата се представя оформена съобразно изискванията на чл.57 от ЗОП, а 

именно: в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него 
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 
участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен 
адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции и за кои позиции се отнася. 
Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, 
както следва: Плик №1 /едно/ с надпис "Документи за подбор", в който се поставят 
документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14  от ЗОП и 
настоящата документация, отнасящи се до критериите за подбор на участниците; Плик №2 
/две/ с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят 
документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9 от ЗОП и настоящата документация, свързани с 
изпълнението на поръчката, Плик №3 /три/ с надпис "Предлагана цена", който съдържа 
ценовото предложение на участника. Когато участникът подава оферта за повече от една 
обособена позиция, пликове №2 /две/  и №3 /три/ се представят за всяка от позициите 
поотделно.  

 
 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 
участниците 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 участниците. 
 Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за сметка на участника. В този случай той следва да изпрати офертата така, че 
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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 участника. 
 Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса 
и в срока, определен от него. Участникът 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 участника 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. 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” 
А. Заявление за участие - попълнен и подписан образец, и следните минимално изискуеми 
задължителни документи: 
1.Документ за самоличност – ако участникът е физическо лице или документ за регистрация 
-  ако участникът е юридическо лице - заверено от участника копие с гриф “Вярно с 
оригинала” и печат /ако има такъв/; 
2. ЕИК съгласно член 23 от Закона за търговския регистър или Булстат регистрация, данъчна 
регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/ - ако има такива 
– заверени от участника копия с гриф “Вярно с оригинала” и печат; 
3.Документ, удостоверяващ представителната власт на лицето, от което изхожда 
предложението, в случай, че това не е законния представител на участника - 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 /копие, заверено от участника/. Когато 
участникът представя банкова гаранция, същата трябва да е в оригинал. Срокът на валидност 
на банковата гаранция трябва да не бъде по-кратък от срока на валидност на офертата, а 
именно: 180 календарни дни от датата на подаване на офертата 
6.Декларации 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. 
        Участниците 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. 
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. и 
т.7.3. 
7.2.1.Копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на годишен 
финансов отчет и баланс за 2013 година, 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. 
7.2.2.Копие, заверено от кандидата с гриф “Вярно с оригинала” и печат на годишен 
финансов отчет и баланс към 31.03.2014 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. 
7.3.Декларация, съдържаща информация за общия оборот от дейността на участника и за 
оборота от доставка на лекарства на участника за последните три години – 2011г., 2012г. и 
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2013г. В случаите, когато участникът е  новорегистрирано дружество или е физическо лице, 
такива документи не се представят.  
7.4.Други документи, от които би могло да се съди за икономическото и финансово 
състояние на участника. 
       Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от 
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с 
всеки друг документ, който възложителят приеме за подходящ. 
 
8.Доказателства за техническите възможности и квалификация по чл.51 от ЗОП: 
8.1.Документи, удостоверяващи правото на участника да извършва доставка на лекарства, на 
хранителни добавки и на храни за кърмачета и преходни храни, а именно: 
8.1.1.Разрешение за производство на лекарствени продукти, издадено по реда на ЗЛПХМ – в 
случаите по член 196, ал.1 от ЗЛПХМ /за производителите на лекарствени продукти/ - 
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника; 
8.1.2.Разрешение за внос на лекарствени продукти, издадено по съответния регламентиран 
ред – в случаите по член 196, ал.2 от ЗЛПХМ /за вносителите на лекарствени продукти/ и за 
лекарствените продукти, за които се изисква такова разрешение- ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф 
„Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника; 
8.1.3.Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти или удостоверие за 
регистрация за търговия на едро с лекарствени продукти, издадени по реда на ЗЛПХМ- 
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника; 
8.1.4.Лицензия за търговия с наркотични вещества, издадено от Министъра на 
здравеопазването по реда на ЗКНВП - в случаите, в които се участва за доставка на 
лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложение №2 /две/ и 
Приложение №3 /три/ на ЗКНВП - ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис 
и печат на участника; 
8.1.5.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено 
от него лице, от която е видно, че предложените в офертата цени не превишават пределните 
цени за търговец на едро съгласно Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти /лекарства/, приета с ПМС 
№295/03.12.2007 година и обнародвана в “Държавен вестник”, брой №104/11.12.2007 
година-оригинал; 
8.1.6.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено 
от него лице, от която е видно, че в случай на подписване на договор, същият ще осигури 
необходимите количества лекарствени продукти /лекарства/-предмет на договора, за целия 
срок на действие на договора-оригинал; 
9.1.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено от 
него лице, съдържаща списък на основните договори за доставка на лекарства, извършени 
през последните три години, като бъдат изрично посочени стойностите, датите и 
получателите по договорите-оригинал. 
9.2.Удостоверения /референции, препоръки, декларации/, изхождащи от предишен/ни 
възложител/и на участника - като доказателство за изпълнението на предишни договори за 
обществени поръчки със същия или подобен предмет – оригинали или заверени от участника  
копия с гриф “вярно с оригинала” с подпис и печат; 
9.3.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено от 
него лице, съдържаща описание на техническото оборудване, с което разполага участника – в 
него да бъдат конкретно и подробно изброени сграден фонд, МПС-та, съоръжения, машини и 
др. подобни, с точни характеристики-марка, модел, регистрационен номер/ - оригинал.  
Забележка: * Участниците следва да имат предвид, че съгласно разпоредбата на член 197, ал.1 
от ЗЛПХМ, същите трябва да разполагат с подходящи помещения /складова база/, оборудване 
и съоръжения, както и с подходящи транспортни средства, осигуряващи правилното 
съхранение, разпространение и транспортиране на лекарствените продукти, в съответствие с 
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изискванията на Добрата дистрибуторска практика. 
* Доставката на лекарствените продукти следва да се извършва от служител и с 

транспорт на изпълнителя при съблюдаване на изискванията и правилата за транспорт и 
съхранение на съответните лекарствени продукти. 
 
9.4.Декларация, изхождаща от законния представител на 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. 
9.5.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 участника копия с гриф “вярно с оригинала” с подпис и 
печат.  
Забележка: *Участниците следва да имат предвид, че съгласно разпоредбата на член 197, 
ал.2 от ЗЛПХМ, същите трябва да разполагат с квалифициран персонал и отговорен 
магистър-фармацевт с най малко 2 /две/ години трудов стаж по специалността, чиито 
задължения се определят в наредбата по член 198 от ЗЛПХМ, а именно: Наредба №39 от 
13.07.2007 година за принципите и изискванията за Добрата дистрибуторска практика, 
издадена от Министъра на здравеопазването/, а също и с ръководства, приети от 
Европейската комисия. 
 
9.6.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено от 
него лице, съдържаща информация за средния годишен брой на работниците и служителите и 
за броя на ръководните служители на участника за последните три години, в това число за 
броя на служителите, които са пряко ангажирани с извършване на доставка на лекарства – 
оригинал; 

10.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от 
упълномощено от него лице,  за срока на валидност на офертата, който срок не може да бъде 
по-кратък от 180 календарни дни от датата на подаване на офертата 
Забележка: * Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението и в 
настоящата документация ще бъде отхвърлена като несъответствуваща на изискванията. 

  * Възложителят има право да изисква от класираните участници 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 участниците гаранции за 
участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка. 
 
11.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено от 
него лице, относно обстоятелства по чл.56, ал.1, т.7 от ЗОП, от която е видно, дали 
участникът ще ползва подизпълнител или няма да ползва такъв /тази декларация се попълва 
задължително от участниците 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 участника, както и да 
бъдат посочени вида на работите и дела на участие на подизпълнителя, който предвижда 
участника, респективно - от участника да бъде попълнена, подписана, подпечатана и 
представена Декларация по образец съгласно Приложение №3 /три арабско/, от която да е 
видно, че подизпълнителят е съгласен да участва като такъв в настоящата процедура по 
възлагане на обществена поръчка. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители 
при изпълнение на поръчката, подизпълнителите трябва да отговарят на изискванията, 
предвидени в ЗОП и в настоящата документация, както и трябва да представят съответните 
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документи, предвидени в член 56, ал.2 от ЗОП.  
12.Проекто – договор, представляващ Приложение №4 /четири арабско/ в настоящата 
процедура, с попълнени само административни данни, подписан на всяка страница от 
законния представител на участника или от изрично упълномощено от него лице  и 
подпечатан на всяка страница. 
13.1.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено 
от него лице, от която е видно, че участникът е съгласен с условията на проекто – договора, 
представляващ Приложение №4 /четири арабско/ в настоящата процедура, приема ги без 
възражения и е съгласен да изпълнява задълженията си по доставка на лекарствени продукти 
за нуждите на възложителя, произтичащи от същия договор, в случай, че бъде избран за 
изпълнител-оригинал. 
13.2.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено 
от него лице, от която е видно, че участникът е съгласен с описаното по-долу условие на 
проекто-договора, приема го без възражения и е съгласен да изпълнява задълженията си по 
доставка на лекарствени продукти за нуждите на възложителя, произтичащи от същия 
договор, в случай, че бъде избран за изпълнител, а именно: „Възложителят си запазва 
правото да поръча цялата номенклатура от предмета на поръчката или част от нея на един 
или няколко пъти през срока на договора в подходящо за него време по начина, посочен в 
точка 5 /пет арабско/ по-горе. Възложителят си запазва правото да променя количествата, 
посочени в спецификацията /Приложение №1а /едно арабско „а”/-неразделна част от 
настоящата документация/, както и да не извършва заявки за всички лекарствени продукти, 
посочени в същата спецификация, както и да не изразходва цялата сума, посочена в точка 
4.2. /четири арабско две арабско/ от договора, който ще бъде сключен, без възложителя да 
търпи каквито и да било санкции за това”. 
13.3.Декларация, от която е видно, че участникът е съгласен със следното условие на проекто-
договора, представляващ част от настоящата документация, а именно: „В случай, че през 
срока на действие на договора – държавната регулирана цена на договорените лекарствени 
продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по член 262, ал.4 от ЗЛПХМ, стане по-
ниска от договорената, Възложителят безусловно ще заплаща лекарствените продукти на по-
ниската цена, считано от датата на влизане в сила на конкретното решение на Националния 
съвет по цени и реимбурсиране или нагов правоприемник, включени в Позитивния 
лекарствен списък –оригинал.  
14.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено от 
него лице, от която е видно, за кои обособени позиции участва в настоящата процедура 
участника, т.е.декларацията трябва да съдържа списък на обособените позиции, за които 
участникът участва в настоящата процедура. 
15.1. Деклларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено 
от него лице, по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари; 
15.2.Декларация, изхождаща от законния представител на участника или от упълномощено от 
него лице, по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари;  
16.Административни сведения - точен адрес, телефонен номер, факс номер, електронен адрес 
за връзка и получаване на заявки за доставка на лекарства; 
17.Списък на документите, съдържащи се в офертата – оригинал. 
 
Възложителят изисква представяне в офертата на участниците само на един брой Плик 
№1 с надпис "Документи за подбор". 
  
Липсата на някой от изброените документи или представянето им във вид, 
неотговарящ на настоящите условия, не е основание за отстраняване на участника и за 
недопускането му до класиране. Всеки участник в настоящата процедура ще бъде 
уводемен по начина и при условията, предвидени в член 68, ал.8 от ЗОП за допуснатите 
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от него нередовности в представената оферта и ще му бъде дадена възможност в 
предвидения в същия текст на ЗОП срок тези нередовности да бъдат отстранени. 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №2: ”ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА” 
Б.1.Техническо предложение /оферта/, подписано от законния представител на участника 
или от упълномощено от него лице, представялавщо свободен текст, съдържащо 
информация за условията при изпълнението на поръчката, а именно: 

* подробно описание на организацията на изпълнението на поръчката; 
* срок на доставка /който не трябва да бъде по-дълъг от 72 /седемдесет и два/ часа 

от получаване на заявката, а в случай на спешност – в срок до 3ч. /три часа/; 
 * остатъчен срок на годност на доставяни лекарства към датата на доставка /който 
не трябва да бъде по-малък от 60% /шестдесет процента/ от обявения от производителя – за 
лекарствените продукти /лекарства/ и не по-малък от 25% /двадесет и пет процента/ – за 
специфичните биологични лекарствени продукти/; 

* други специфични условия за изпълнението на поръчката, предложения,  
преференции, насрещни предложения /бонуси/ и т.н. 
 

   2.1. Оригинално/и оторизационно/и писмо/а, на името на участника за участие в 
настоящата процедура на “МБАЛ – Пловдив” издадено от производителя, от официален 
представител на производителя, от притежателя на разрешителното за употреба  -  което се 
доказва със съответния документ за това. Валидно за срока на действие на договора. 
Участника следва да представи  оторизационно писмо за всяка номенклатурна единица 
съдържаща се в обособената позиция/и за които участника претствавя оферта. 
  2.2.Разрешение за употреба на съответния лекарствен продукт с одобрена кратка 
характеристика, издадено от Изпълнителната Агенция по лекарствата /ИАЛ/-в случаите, 
когато се участва за лекарствените продукти - в съответствие с изискванията на член 74 от 
ЗЛПХМ - ЗАВЕРЕНО КОПИЕ с гриф „Вярно с оригинала” с подпис и печат на участника; 
 
Участникът представя Плик №2 /две/ с надпис „Предложение за изпълнение на 
поръчката” поотделно за всяка обособена позиция, за която участва в настоящата 
процедура, т.е. офертата му тряба да съдържа толкова броя Плик №2 /две/ с надпис 
„Предложение за изпълнение на поръчката” за колкото броя обособени позиции 
участва в настоящата процедура. 
  
Липсата на някой от изискуемите документи в Плик №2 /две/ с наименование 
„Предложение за изпълнение на поръчката” във вид, отговарящ на настоящите 
условия, е основание за отстраняване на участника и недопускането му до класиране. 
 
 
 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛИК №3:”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА” 
В. В плика с Предлаганата цена /Ценова оферта/ на участника се поставя Спесификация /по 
образец/,  попълнена както следва: 

а/единична цена на окончателна опаковака за всяка номенклатурна единица 
съдържаща се в обособената позиция/и за които участника претствавя оферта  в “лева”, до 
втори знак след десетичната запетая, без включен ДДС; 
 За номенклатурна единица, за която участникът участва, трябва да са посочени 
търговско наименование на латиница и генерично наименование на  латиница, лекарствената 
форма, количеството лекарствено вещество и броя на формите в една опаковка; 
 б/обща стойност номенклатурната единица в “лева” без включен ДДС. При 
несъответствие между единичната и общата цена се взема предвид единичната цена; 
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 в/пределна цена на търговец на едро без включен ДДС; 
 г/процентът /%/  търговска отстъпка от пределната цена на търговеца на едро за 
“МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив без включен ДДС; 
 д/окончателно предложение за цена за “МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив без 
включен ДДС; 
 Предложената цена следва да бъде окончателна и не трябва да превишава 
регистрираната цена на производител, плюс максимално допустимата надценка на търговец 
на едро. 
                е/ обща стойност на обособената позиция без ДДС. 
            
 Предложената цена на лекарствения продукт по търговско наименование следва да 
включва стойността на  стоката, опаковката, застраховка и транспорт до краен получател. 
 
Забележка:  
1.„В случай, че през времето на действие на договора – държавната регулирана цена на 
договорените лекарствени продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по член 262, 
ал.4 от ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, Възложителят безусловно ще заплаща 
лекарствените продукти, на по-ниската цена, считано от датата на влизане в сила на 
конкретното решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране или нагов 
правоприемник, включени в Позитивния лекарствен списък. 
2.При нормативна промяна на пределната цена на даден лекарствен продукт, издадена на 
основание Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените 
на лекарствените продукти, приета с ПМС №295/03.12.2007 година и обнародвана в 
“Държавен вестник”, брой №104/11.12.2007 година, избраният за изпълнител участник ще 
бъде длъжен да уведоми писмено възложителя в срок от 3 /три/ работни дни, считано от 
осъществяване на промяната. Новата цена ще се изчислява по следната формула: 
 

Ц = П  х   ( 100 - OK)  / 100, 
 
където 
 
“Ц”  е цената след нормативната промяна, 
“П”  е новата пределна цена на търговец на едро, 
“ОК”  е  % /процент/ на отстъпката на участника, предложена в офертата. 
 
 
 Предложението на цената се представя на хартиен носител и на диск - попълнени 
по приложения образец. На диска се отбелязва името на участника и предмета на 
обществената поръчка. При несъответствие на съдържанието между хартиения и електронния 
носител, за валидни се считат записите на хартиен носител. 
 

ВСЯКА СТРАНИЦА НА ОФЕРТАТА СЕ ПОДПИСВА ОТ ЗАКОННИЯ 
ПРЕДСТАВИТЕЛ НА УЧАСТНИКА ИЛИ ОТ ИЗРИЧНО УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ НЕГО 
ЛИЦЕ И СЕ ПОДПЕЧАТВА С ПЕЧАТА НА УЧАСТНИКА - АКО СЪЩИЯТ Е 
ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ. 
 
Участникът представя Плик №3 /три/ с надпис „Предлагана цена” поотделно за всяка 
обособена позиция, за която участва в настоящата процедура, т.е. офертата му тряба да 
съдържа толкова броя Плик №3 /три/ с надпис „Предлагана цена” за колкото броя 
обособени позиции участва в настоящата процедура. 
  
Липсата на някой от изискуемите документи в Плик №3 /три/ с наименование 
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„Предлагана цена” във вид, отговарящ на настоящите условия, е основание за 
отстраняване на участника и недопускането му до класиране. 
 

 

 ІV. Показатели, относителната им тежест и методика за определяне на 
комплексната оценка на предложението  

 
Критерий за оценка на офертите ще бъде: “НАЙ – НИСКА ЦЕНА”. 
 
На първо място се класира офертата с най-ниска цена. Когато в обявлението за 

обществена поръчка Възложителят е определил, че обекта включва няколко обособени 
позиции, оценката и класирането, както и определянето на изпълнител, се извършва за всяка 
обособена позиция поотделно. 

 

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

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

1.УДОСТОВЕРЕНИЕ за актуално правно състояние, издадено от Агенцията по 
вписванията, от което е видно, че 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 участника - когато участникът е юридическо лице; 

3.УДОСТОВЕРЕНИЕ /свидетелство за съдимост/, издадено от съответния компетентен 
съд, от което е видно, че членовете на управителното тяло на участника, определен за 
изпълнител, няма влязла в сила присъда за 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; 

4.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от Агенцията по вписванията, от което е видно, че 
участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по обявяване в 
несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност-ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО 
ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

5.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от Агенцията по вписванията, от което е видно, че 
участникът, определен за изпълнител, не се намира в производство по ликвидация-
ОРИГИНАЛ или НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ; 

6.УДОСТОВЕРЕНИЕ, издадено от съответното териториално поделение на 
Националната агенция по приходите /НАП/, от което е видно, че 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; 

7.УДОСТОВЕРЕНИЯ, издадени съответно от Община Пловдив /сградата на бивш 
“Партиен дом”/ и от общината по седалището на участника, определен за изпълнител - в 
случай, че седалището на спечелилия участник не съвпада със седалището на 
възложителя – Община Пловдив, от което/които удостоверение/удостоверения е видно, че 
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; 
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8.Гаранциите за изпълнение на договор в размер на 2% /два процента/ от стойността 
на договора за обществена поръчка без включен ДДС 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 участник 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 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 
участника 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. 
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Приложение №3: Образци: 
 

ОБРАЗЕЦ НА ЗАЯВЛЕНИЕ 
за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка  

с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „МБАЛ-Пловдив” АД 
град Пловдив" 

До:   МБАЛ “…………………….”  – гр. …………, ул. …………… № …., Изпълнителен 
директор д-р …………………………………………. 

 
 

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

Разплащателна сметка:     
BIС: ............; 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 на лекарствени продукти за 
нуждите на „МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив". 
Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с указанията и 
условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 
условия и ги приемаме без възражения. 
Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги и ако 
бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. Приемаме 
и сме съгласни, че за срока на ДОГОВОРА възложителя не е длъжен да заяви всички 
договорирани номенклатурни единици или да се ограничи в техните рамки. 
Приемаме и сме съгласни, че Възложителят си запазва правото да поръча цялата 
номенклатура от предмета на поръчката или част от нея на един или няколко пъти през срока 
на договора в подходящо за него време по начина, посочен в точка 5 /пет арабско/ по-горе. 
Възложителят си запазва правото да променя количествата, посочени в спецификацията 
/Приложение №1а /едно арабско „а”/-неразделна част от настоящата документация/, както и 
да не извършва заявки за всички лекарствени продукти, посочени в същата спецификация, 
както и да не изразходва цялата сума, посочена в точка 4.2 /четири арабско две арабско/ от 
договора, който ще бъде сключен, без възложителя да търпи каквито и да било санкции за 
това. 
Приемаме и сме съгласни с условието на проекто-договора, в случай че бъдем избарани за 
изпълнители и сключим договора, а именно: „В случай, че през времето на действие на 
договора – държавната регулирана цена на договорените лекарствени продукти, включени в 
Позитивния лекарствен списък по член 262, ал.4 от ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, 
Възложителят безусловно ще заплаща лекарствените продукти, на по-ниската цена, считано 
от датата на влизане в сила на конкретното решение на Националния съвет по цени и 
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реимбурсиране или нагов правоприемник, включени в Позитивния лекарствен списък. 
 

Срок на валидност на офертата .............. /не по-малко от посочения срок на 
валидност в обявлението за обществената поръчка, а именно: 180 календарни дни от датата 
на подаване на офертата 
Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
 

1. …………………………………………………. 
2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 

 
 
Дата: …..       
ПОДПИС и ПЕЧАТ:                                                        
                                                
                             __________________________________       
        
                      (име и фамилия) 
                           __________________________________        

                             (длъжност на представляващия участника) 
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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. 

 
Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 

313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 
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 Дата:………………   ДЕКЛАРАТОР: ……………………………… 
 
     (трите имена,подпис, 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 
…………………………………………………….......................………………. 

(съгласно изискванията на чл.47 ал.4 от ЗОП ) 
 
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 наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 

313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 

 
 

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

 

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

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

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

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

(наименование на участника) 
 

ДЕКЛАРИРАМ 
1.При изпълнението на горепосочената обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив" 
 
                          няма да използувам / ще използувам  подизпълнители;  
                                   /попълва се или се подчертава вярното/ 

 
2. При възлагане на обществена поръчка с предмет : "Доставка на лекарствени продукти 
за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив" 

 
Подизпълнителят, който ще  ползвам е: ..................................................................................  
                                   (наименование на  подизпълнителя –ако ще се ползва такъв) 

 
3.  Процентът от общата стойност на  обществената поръчка/ конкретната част от предмета 
на поръчката, която ще се изпълнява от подизпълнител е 
............................................................................................................................................. 

(описание на % от стойността/дейността, изпълнявана от  подизпълнителя )  
 
4.Вида на работите от обществената поръчка, които ще изпълнява подизпълнителя е  
............................................................................................................................................. 

   (описание на вида на работите, изпълнявани от  подизпълнителя )  
 
5.Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на подизпълнителя като за 
свои действия, бездействия и работа. 
 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 
313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 

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

Д Е К Л А Р А  Ц И Я 
 

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

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

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

(наименование на подизпълнителя) 
 
 
    ДЕКЛАРИРАМ:  
 

1.Съгласен съм да участвам  в  открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
"МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив". 

   
 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 
313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 
 
 
 
 
Дата:………………   ДЕКЛАРАТОР: ……………………………… 
 
     (трите имена,подпис, печат) 
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Образец! 

Д Е К Л А Р А  Ц И Я 
 

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

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

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

(наименование на участника) 
 
 
    ДЕКЛАРИРАМ:  
 

1.Съгласен съм с условията на проекто – договора, представляващ Приложение 
№4 /четири арабско/ в настоящата процедура с предмет: "Доставка на лекарствени 
продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив", приемам ги без 
възражения и съм съгласен да изпълнява задълженията си по доставка на лекарствени 
продукти за нуждите на възложителя, произтичащи от същия договор, в случай, че бъде 
избран за изпълнител-оригинал. 

 
 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 
313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 
 
 
 
 
Дата:………………   ДЕКЛАРАТОР: ……………………………… 
 
     (трите имена,подпис, печат) 
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Образец! 
Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 

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

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

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

(наименование на участника) 
 

ДЕКЛАРИРАМ 
 

1.При изпълнението на горепосочената обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
лекарствени продукти за нуждите на "МБАЛ - Пловдив" АД град Пловдив", приемаме 
и сме съгласни със следните условия на проекто-договора: 
а/Приемаме и сме съгласни, че за срока на ДОГОВОРА възложителя не е длъжен да заяви 
всички договорирани номенклатурни единици или да се ограничи в техните рамки. 
б/Приемаме и сме съгласни, че Възложителят си запазва правото да поръча цялата 
номенклатура от предмета на поръчката или част от нея на един или няколко пъти през срока 
на договора в подходящо за него време по начина, посочен в точка 5 /пет арабско/ по-горе. 
Възложителят си запазва правото да променя количествата, посочени в спецификацията 
/Приложение №1а /едно арабско „а”/-неразделна част от настоящата документация/, както и 
да не извършва заявки за всички лекарствени продукти, посочени в същата спецификация, 
както и да не изразходва цялата сума, посочена в точка 4.2 /четири арабско две арабско/ от 
договора, който ще бъде сключен, без възложителя да търпи каквито и да било санкции за 
това. 
в/Приемаме и сме съгласни с условието на проекто-договора, в случай че бъдем избарани за 
изпълнители и сключим договора, а именно: „В случай, че през времето на действие на 
договора – държавната регулирана цена на договорените лекарствени продукти, включени в 
Позитивния лекарствен списък по член 262, ал.4 от ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, 
Възложителят безусловно ще заплаща лекарствените продукти, на по-ниската цена, считано 
от датата на влизане в сила на конкретното решение на Националния съвет по цени и 
реимбурсиране или нагов правоприемник. 
 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 
313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 

 
 
 

Дата:………………     ДЕКЛАРАТОР:  
                                  ……………………………… 
           (трите имена,подпис, печат) 
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Образец! 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

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

ЕИК /БУЛСТАТ/ ...........................................................................................................................  

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

с настоящата 

   ДЕКЛАРИРАМ 

 

Паричните средства - предмет на посочената тук операция (сделка), 

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

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

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

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 
313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 
  

 

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

с настоящата 

   ДЕКЛАРИРАМ 

 

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

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

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

 

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

(име, презиме, фамилия) 

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

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

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

документ за самоличност …………………………………………………………........, 
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3............................................................................................................................................  

(име, презиме, фамилия) 

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

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

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

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

 

Забележка : повтаря се толкова пъти, колкото е необходимо. 

 

 

Известна ми е наказателната отговорност, която нося съгласно разпоредбата на член 
313 от Наказателния кодекс на Република България за деклариране на неверни данни, ако 
извършеното не представлява по-тежко престъпление. 
  

 

Дата:………………     ДЕКЛАРАТОР:  
                                  ……………………………… 
           (трите имена,подпис, печат) 
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Приложение №4 

ПРОЕКТ 

     ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА 
                       НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ 
 
 
 Днес, …………..............…..20...........година в град Пловдив между: 

 А/"МБАЛ - Пловдив" АД, със седалище и адрес на управление гр. Пловдив, бул. 
"България" №234, ЕИК 115532049, ИН по ДДС BG 115532049, представлявано от Д-р 
АРГИР ВАСИЛЕВ АРГИРОВ - изпълнителен директор, наричано по-долу за краткост 
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”/КУПУВАЧ, от една страна и 
 
 Б/ ..............................................................., регистрирано с решение по фирмено дело 
№ ............/...........г. по описа на Окръжен съд град ................................................, със седалище 
и адрес на управление: ......................................................................................................................., 
тел. ..........................., факс. .........................................., ЕИК /БУЛСТАТ/ ............................., 
представлявано от ......................................................................... с ЕГН .............................. - в 
качеството му/й на ........................., от друга страна, наричана за краткост по-долу  
“ИЗПЪЛНИТЕЛ”/ПРОДАВАЧ, на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и 
Решение №.................... от .......................................... на Изпълнителния директор "МБАЛ - 
Пловдив" АД град Пловдив, се сключи настоящия договор за следното: 

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1.1.КУПУВАЧЪТ възлага, а ПРОДАВАЧЪТ се задължава да достави на 

КУПУВАЧА лекарствени продукти, наричани в договора СТОКИ по вид, количество, 
асортимент, цени, съгласно Спецификация - Приложение №1, представляващо неразделна 
част от договора. 

1.2.Количествата и асортимента на посочените в спецификацията стоки са 
ориентировъчни. Конкретните доставки в рамките на предмета на настоящия договор се 
извършват въз основа на писмени заявки на КУПУВАЧА, в зависимост от неговите 
потребности. 

1.3.За срока на действие на настоящия договор възложителят не е длъжен да 
заяви всички договорени номенклатурни единици или да се ограничи в техните рамки. 
Възложителят си запазва правото да поръча цялата номенклатура от предмета на 
поръчката или част от нея на един или няколко пъти през срока на договора в 
подходящо за него време. Възложителят си запазва правото да променя количествата, 
посочени в спецификацията-Приложение №1, представляващо неразделна част от 
договора, както и да не извършва заявки за всички лекарствени продукти, посочени в 
същата спецификация, както и да не изразходва цялата сума, посочена по-горе в 
настоящата точка от договора, без възложителя да търпи каквито и да било санкции за 
това. 

1.4.ПРОДАВАЧЪТ се задължава за целия срок на действие на настоящия договор да 
осигури необходимите количества лекарствени продукти /лекарства/-предмет на 
спецификацията-Приложение №1, представляващо неразделна част от договора. 

 

II.СРОК НА ДОГОВОРА 
            2.Настоящият договор влиза в сила в деня на подписването му от двете страни и се 



 29 

сключва за срок от 1 (една) календарна година. 

III. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКА 
3.1.1. Доставките   на  стоките,   предмет   на   настоящия   договор,   се   извършват   от 

ПРОДАВАЧА въз основа на периодични писмени заявки от КУПУВАЧА с максимален срок 
за изпълнение до ……………………. часа /съгласно офертата на изпълнителя, но в срок не по-дълъг от 
72 часа/, а при спешност от отделни лекарствени продукти – с максимален срок за изпълнение 
до …… часа) /съгласно офертата на изпълнителя, но в срок не по-дълъг от 3 часа/. 

                3.1.2. Доставката на стоките, предмет на настоящия договор, се извършват от служител 
и с транспорт на изпълнителя при съблюдаване на изискванията и правилата за транспорт и 
съхранение на съответните лекарствени продукти. 
            3.2.За място на изпълнението - (краен получател) се счита болничната аптека на 
“МБАЛ-Пловдив” АД град Пловдив. 

3.3. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са получени от крайния 
получател, съгласно фактура и складова разписка. 

3.4 Доставката на стоките се удостоверява с подписана от получателя фактура и приемо-
предавателен протокол, подписан от представител на продавача и от представитил на купувача.  

 3.5.Собствеността  вьрху  стоките  преминава  върху  КУПУВАЧА  в  момента  на 
фактическото им приемане на мястото на изпълнението съгласно документите по т.3,4. 

Предаването на стоките, съответно – приемането им, се извършва от представител на 
продавача на представител на купувача в болничната аптека. 

3..6.Качеството на доставяните стоки следва да е съобразена с изискванията на ЗЛПХМ 
и действащата фармакопея. 
            3.7.Срокът на годност на доставените лекарствени продукти е не по-малък от .......% 
от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставката. /съгласно офертата  на 
изпълнителя, но не по-малък от 60%  от обявения от производителя – за лекарствените продукти, а за 
специфичните биологични лекарствени продукти – не по-малък от 25% /двадесет и пет процента/ от обявения 
от производителя/.  
 

IV. ЦЕНА И ПЛАЩАНЕ 
4.1.Цените на лекарствените продукти, посочени в спецификацията-Приложение №1, са 

окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие на настоящия договор, освен в 

случаите, предвидени в член 43, ал.2 от ЗОП и при хипотезите, посочени по-долу в точка 4.7. 

от настоящия договор. 

4.2..Общата стойност на доставката по договора е в размер до …...........……лв. без 
включен ДДС.  

4.3.В случай, че през срока на действие на настоящия договор – държавната 
регулирана цена на договорените лекарствени продукти, в това число на разтвори за 
перитонеална диализа, включени в Позитивния лекарствен списък по член 262, ал.4 от 
ЗЛПХМ, стане по-ниска от договорената, Възложителят безусловно ще заплаща 
лекарствените продукти на по-ниската цена, считано от датата на влизане в сила на 
конкретното решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране или нагов 
правоприемник, включени в Позитивния лекарствен списък.” 

4.4.Цените на стоките - предмет на настоящия договор, са формирани съгласно чл, 19, 
т. 2 от Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти, ДВ бр. 104/31,12.2007 г. и публикувани в сайта на МЗ /комисия по 
цените/ към датата на търга, намалени със съответния процент търговска отстъпка, съгласно 
Приложение №1, представляващо неразделна част от договора. 

4.5. Цените не включват ДДС, но включват всички разходи до мястото на изпълнение, 
т.е. включват стойността без ДДС на  стоката, опаковката, застраховка и транспорт до краен 
получател. 
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4.6.ПРОДАВАЧЪТ   гарантира   изпълнението   на   настоящия   договор   по   цени 
съобразно посочените в предложението му /офертата/, валидни за целия срок на договора 
като същите не подлежат на изменение, освен в случаите, предвидени в т.4.7 от настоящия 
договор. 

4.7.Изменение на цените по т.4.6. се допуска при изменение на пределните цени за 
търговци на едро на разрешените за употреба лекарствени продукти, обнародвани в сайта на 
МЗ  /комисия   по   цените/,  намалени  със  същия   процент търговска  отстъпка  за  всеки 
лекарствен продукт, в съответствие с Приложение №1 към настоящия договор. 
            4.7.1.В случай на промяна ПРОДАВАЧЪТ писмено уведомява КУПУВАЧА в срок 
от 3 (три) работни дни, считано от датата на вписване на променената цена в Регистъра и 
представя на възложителя съответните доказателства за това. 
           4.7.2.Изменението на цените по т. 4.7. влиза в сила от датата на вписване на новата 
цена е Регистъра и за всички доставки след тази дата страните ще прилагат изменените цени. 

 

           4.8.КУПУВАЧЪТ си запазва правото да извършва доставка на стоките от други 
търговци при отказ на ПРОДАВАЧА за спазване на обявените цени. За отказ се счита и  
неспазване на договорените срокове, място и други условия на доставка съгласно 
клаузите на настоящия договор. 
             4.9.Плащанията на доставените стоки се извършват чрез банков превод по сметка на 
ПРОДАВАЧА ............ (посочват се пълни данни за Банкова сметка и Банка на Продавача); в срок не 
по-дълъг от 60 /шестдесет/ календарни дни след предаване на стоките и представяне 
на следните документи: оригинална фактура и приемо-предавателен протокол. 

4.10.Банковите разходи по превода са за сметка на ПРОДАВАЧА. 
             

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРОДАВАЧА 

5.ПРОДАВАЧЪТ се задължава: 
            5.1.Да доставя стоките в договорения срок и място и ги предава в съответния вид, 
произход и количество,  придружени със  сертификат за качество  и фактура в 
работното време на ПОЛУЧАТЕЛЯ. 
             5.2.След доставяне на стоките до крайния получател да представя на КУПУВАЧА 
документите, изброени в точка 4.9. от настоящия договор. 
             5.3.При невъзможност да изпълни  писмената заявка на КУПУВАЧА съгласно 
условията по т.1.1., т.3.1 и т.3.6. от този договор ПРОДАВАЧЪТ е длъжен да уведоми 
незабавно КУПУВАЧА с уведомително писмо. 

5.4.Да представи банкова или парична гаранция за изпълнение иа настоящия договор. 
Гаранцията е на стойност..,,.................................................. (цифром и словом) и представлява 
2% /два процента/ от общата стойност на договора без включен ДДС, по приложената 
спецификация със срок на валидност до приключване на изпълнението на настоящия 
договор. 

 5.5. ПРОДАВАЧЪТ се задължава да отстрани за своя сметка всички несъответствия 
и/или отклонения на доставените стоки, констатирани и предявени по реда на настоящия 
договор. 

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА 
6.КУПУВАЧЪТ се задължава: 
6.1. Да   изпраща   писмени   заявки на ПРОДАВАЧА, за доставка на стоките, 

съдържащи всички данни необходими за изпълнение на предмета на настоящия договор. 
6.2. Да заплати цената на доставените стоки при условията на настоящия договор. В 

случай на  възникнали затруднения в  плащанията  по обективни  причина  
КУПУВАЧЪТ следва незабавно да уведоми за това ПРОДАВАЧА. 

VII. ГАРАНЦИИ И РЕКЛАМАЦИИ 
7.1. ПРОДАВАЧЪТ гарантира вида и годността на доставените стоки съобразно 

изискванията на действащото лекарствено законодателство и настоящия договор. 
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7.2. КУПУВАЧЪТ може да предявява рекламации пред ПРОДАВАЧА за: 
 

7.2.1. Явни несъответствия и/или отклонения при приемането на стоките, които се 
отразяват в протокол за липси и несъответствия. Рекламираните количества се 
възстановяват от ПРОДАВАЧА в срок до 72 часа. 

7.2.2. Скрити недостатъци ( качества, дефекти, неотговарящи по т.1.1.  и т.З.6 от 
настоящия договор) на доставяните стоки, които не са могли да бъдат констатирани при 
обикновен начин на проверка, а се констатират в последствие /в процес на използване/ 
в рамките на срока на годност, се изпраща уведомление до изпълнителя въз основа на 
констативен протокол. 

7.3. В 3 /три/ дневен срок от получаване на рекламацията, ПРОДАВАЧЪТ следва 
да отговори на КУПУВАЧА писмено и конкретно дали приема рекламацията или я отхвърля. 

7.4.При    приемане    на   рекламацията   ПРОДАВАЧЪТ    е   длъжен  да   замени 
некачествените стоки, с договорените, за своя сметка и риск в 3 /три/ дневен срок или 
да върне съответната част от заплатената цена, заедно с лихвите от деня на получаването. 

7.5. Изборът на посочените по-горе възможности (да се върне съответната част 
от платеното или да се доставят нови стоки) принадлежи на КУПУВАЧА, като 
разходите и рисковете по новото доставяне са за сметка на ПРОДАВАЧА. 

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 
8.1. При забавено изпълнение на задълженията си по настоящия договор 

ПРОДАВАЧЪТ дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,7 % /нула цяло и седем 
десети процента/ от стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение за 
всеки просрочен ден, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на неизпълнението, 
както и обезщетение за претърпените вреди в случаите, в които те надхвърлят договорената 
неустойка. 

8.2.Когато при наличие на рекламации ПРОДАВАЧЪТ не изпълни задълженията си  
по настоящия договор в срок, същият дължи на КУПУВАЧА неустойка в размер на 0,7 % 
/нула цяло и седем десети процента/ от цената на стоките, за които са направени 
рекламациите. 

8.3.При   неизпълнение на  задълженията  си  за  плащане на  доставените  стоки  в 
уговорените срокове КУПУВАЧЪТ дължи неустойка в размер на законната лихва. 

8.4. При виновна забава на една от страните, продължила повече от 30 /тридесет/ 
дни, извън случаите по р. IX чл. 9.3, изправната страна има право да развали едностранно 
и без предизвестие този договор. 

8.5.1.При извършване на доставка на лекарствен продукт с по-кратък от договорения 
остатъчен срок на годност към датата на доставка, изпълнителят заплаща неустойка, както 
следва: 

-от 59,99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
-от 49,99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
-от 39,99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
-от 29,99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
-под 20% - 90% върху стойността на доставката. 
8.5.2.При извършване на доставка на специфичен биологичен лекарствен продукт с 

по-кратък от договорения остатъчен срок на годност към датата на доставка, изпълнителят 
заплаща неустойка, както следва: 

- под  24,99%   - 20% върху стойността на доставката. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
9.Настоящият договор се прекратява в 
следните случаи: 
9.1.С изтичане на уговорения срок. 
9.1. По взаимно съгласие на страните изразено в писмена форма. 
9.3. Поради виновно неизпълнение на задълженията си по настоящия договор. В този 

случай изправната страна поканва неизправната да изпълни задълженията си в подходящ за 
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това срок. След изтичане на този срок договора се счита за прекратен. 

X. СЪОБЩЕНИЯ 
10.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор са 

валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените представители 
на ПРОДАВАЧА или КУПУВАЧА и изпратени на посочените по-горе адреси. 

10.2. За дата на сьобщението се смята: 
-    Датата на пощенското клеймо на обратната разписка - при изпращане по пощата. 
-    Датата на приемането - при изпращане по факс или  e-mail. 
10.3. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в срок 

до 3 /три/ календарни дни. 

XI. ДРУГИ УСЛОВИЯ 
11.1. Нито  една  от страните   няма  право  да  прехвърля   правата   н  

задълженията, произтичащи от този договор без съгласието на другата. 
11.2. Настоящият договор не може да бъде променян или допълван за срока на неговото 

действие, освен в случаите, предвидени в член 43 от ЗОП. 
11.3. Споровете относно сключването, изпълнението и прекратяването на 

настоящия договор или неговата действителност се решават между страните, а при не 
постигане на споразумение - от компетентния съд. 

11.4. За неуредените с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на ЗОП, 
ТЗ,   ЗЗД,   ЗЛПХМ   и   останалото   действащо   законодателство,   уреждащо   конкретните 
правоотношения. 

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
12.1. Неразделна част от настоящия договор е двустранно подписаната 

спецификация, представляваща Приложение №1. 
12.2. Настоящият  договор   се   подписа   в   три   еднообразни   екземпляра  -  два  

за КУПУВАЧА и един за ПРОДАВАЧА. 
 

 

                          Д О Г О В А Р Я Щ И: 
 
 

За ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ……………                         За ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………. 
           Изпълнителен директор 


