
 

 

ДО  

ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН 

АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР АД ЕИК 030276307 

гр. София, район Изгрев, ул. Г. М. Димитров 1 

На вниманието на Изпълнителния директор  

Таквор Бохос Бохосян 

 

 

П О К А Н А 

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление 

за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 79 ал. 1 т. 1 от ЗОП 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН БОХОСЯН, 

 

 На основание чл. 64, ал.3 от ППЗОП и във връзка с Решение № 973/09.11.2017 г. за 

откриване на процедура по договаряне без предварително обявление по реда на чл. 79, ал.1, т. 1 от 

ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Периодични доставки на лекарствени 

продукти за нуждите на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД", Ви отправяме 

покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 21.11.2017 г. от 10:00 часа в 

заседателната зала на "СБАГАЛ Проф. д-р Д. Стаматов-Варна" ЕООД в гр. Варна, бул. Цар 

Освободител 150, ет. 1, при следните условия: 

 

І. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

1. Обхват на поръчката. 

Настоящата обществена поръчка има за предмет Периодични доставки на лекарствени продукти за 

нуждите на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД след предварителна писмена заявка от 

страна на възложителя. 

2. Номенклатурни единици 

Предметът на обществената поръчка е обособен в една отворена позиция, която включва 17 

номенклатурни единици.  

Поканените участници могат да подават предварителни оферти за една, за повече или за всички 

номенклатурни единици по позицията. 

Възложителят не поставя ограничение за броя на номенклатурните единици, които ще се възложат 

на един изпълнител.  

Не се допускат варианти в предварителната оферта на участника. 

3. Място на изпълнение на поръчката - Болнична аптека на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-

Варна ЕООД на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ №150. 

4. Стойност на поръчката 
Прогнозната стойност на настоящата обществена поръчка е в размер на 14 401.50 (четиринадесет 

хиляди петстотин и един 0,50) лева без включен ДДС.   

5. Срок на валидност на офертата - 120 календарни дни. 

6. Срок за подаване на предварителна оферта - 16:30 часа на 20.11.2017 г. 

7. Разяснения по условията на процедурата 

7.1. Може да поискате писмено от възложителя разяснения по решението или документацията за 

обществената поръчка до 5 дни преди изтичане на срока за получаване на  офертите.  

7.2. Възложителят предоставя разясненията чрез публикуване на профила на купувача в 3-дневен 

срок от получаване на искането. В разясненията не се посочва лицето, направило запитването. 

Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по т. 7.1. 

 

ІІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ. 

1. Технически спецификации - съгласно Приложение 1, налично към документацията в xls 

формат.  

 Посочените в Приложение 1 количества са ориентировъчни и не пораждат задължение  

възложителят да ги закупи в пълния обем. Изпълнението на доставките се определя от фактическите 

потребности на лечебното заведение. 

 Не е задължително да бъдат оферирани всички номенклатурни единици. Допустимо е 

участникът да оферира само една, няколко или всички номенклатурни единици по позицията.  

2. Допълнителни изисквания 
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 2.1. Оферираните от участниците лекарствени продукти следва да отговарят на изискванията 

на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ).  

 2.2. Оферираните лекарствени продукти следва да имат разрешение за употреба на 

територията на Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004 г. 

на Европейския парламент и Съвета (чл. 26 във връзка с чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ).  

 2.3. Участниците, определени за изпълнители, е необходимо да поддържат на склад 

средномесечни количества лекарствени продукти от спечелените номенклатурни единици спрямо 

прогнозните количества, обявени от възложителя. 

 2.4. Оферираните цени на лекарствените продукти, включени в Приложение 2 и Приложение 

4 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС) да не са по-високи от утвърдените от Националния съвет 

по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти (Национален Съвет).  

 2.5. Срок на доставка - до 24 часа след подадена от възложителя писмена заявка за доставка.  

 2.6. Срок на годност - към момента на доставяне на лекарствените продукти следва да е 

изтекъл не повече от 25 (двадесет и пет) % от срока им на годност, даден от техния производител, 

освен в случаите, когато е постигнато изрично писмено споразумение между страните за това. 

 

ІІІ. ДЕКЛАРИРАНЕ НА ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ И СЪОТВЕТСТВИЕ С КРИТЕРИТЕ ЗА 

ПОДБОР 

При подаване на предварителна оферта поканеният участник декларира липсата на основанията за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор, описани в Раздел IV и Раздел V в 

документацията, чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни 

да предоставят информация. 

В случай, че посочите, че ще използвате подизпълнители, за всяко от тези лица се представя 

отделен ЕЕДОП, който съдържа необходимата информация, описана в т. 6 на Раздел V в 

документацията. 

Възложителят може да изисква от Вас по всяко време да представите всички или част от 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 

определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на 

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

подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

 

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНОТО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Основания за отстраняване на участниците 

На основание чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП 
възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка участник, 

когато: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 

159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 

352 - 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП); 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 

тези по т. 1.1, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 ЗОП); 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, 

т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

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

акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, 

освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП).  

Възложителят няма да отстрани участник в случай че докаже, че размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година и/или се налага да се защитят особено 

важни държавни или обществени интереси (чл. 54, ал. 3). 

1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 ЗОП); 

1.5. е установено, че: 
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а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на основания 

за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „а“ ЗОП); 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор(чл. 54, ал. 1, т. 5, буква „б“ ЗОП); 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че при 

изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 

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

законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 1, т. 6 ЗОП); 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 7 ЗОП); 

1.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по 

ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че участникът е чуждестранно лице - 

се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен, ако се докаже, че същият не е преустановил дейността си и е в 

състояние да изпълни поръчката съгласно приложимите национални правила за продължаване на 

стопанската дейност в държавата, в която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП); 

1.9. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие, посочено 

в настоящата покана или в документацията (чл. 107, т. 1 ЗОП); 

1.10. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на поръчката 

(чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП); 

1.11. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е приета 

съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП (чл. 107, т. 3 ЗОП); 

1.12. участници, които са свързани лица (чл. 107, т. 4 ЗОП). 

Основанията по т. 1.1, т. 1.2 и т. 1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 

контрол при вземането на решения от тези органи. 

1.13. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице обстоятелствата по 

чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

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

собственици (ЗИФОДРЮПДРС). За удостоверяване на това обстоятелство участникът попълва в 

ЕЕДОП в Част III, буква „Г“.  

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

лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или 

при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията 

по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от 

лицата. В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите 

за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява 

съответния стопански субект. 

2. Мерки за доказване на надеждност 

Съгласно разпоредбата на чл. 56 ЗОП участник, за когото са налице основанията по чл. 54,  

ал. 1 и/или чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и конкретните 

обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че предприетите от участника 

мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от 

процедурата. 

3. Прилагане на основанията за отстраняване 
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 

1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП, както и чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРС, възникнали преди или по време на процедурата.  

Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 57, ал. 3 ЗОП. 

4. Доказване на липсата на основания за отстраняване 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, 

представя: 

4.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;  

4.2. за обстоятелството по чл.54, ал. 1, т.3 - удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 
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4.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа информация за влязло в сила 

наказателно постановление или съдебно решение за нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът 

представя декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена 

поръчка. 

4.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 - удостоверение, издадено от Агенцията по 

вписванията. 

Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответния 

документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. Когато в съответната държава не се издават документи за посочените обстоятелства или 

когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато 

декларацията няма правно значение, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят не изисква представянето на документите по т.-т. 4.1-4.4, когато обстоятелствата в 

тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се 

предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР НА УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Доказване. 
 На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 196, ал. 1 от Закон за лекарствените 

продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), възложителят поставя изискване да притежавате валидно 

за срока на действие на договора: 

 1.1. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от регулаторен 

орган на съответната държава членка или  

 1.2. Разрешение за производство, в случай че участникът е производител на лекарствени 

продукти. Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 ЗЛПХМ производител на лекарствени продукти 

може да извършва търговия на едро само с лекарствените продукти, за които има издадено 

разрешение за производство; 

 1.3. Разрешение за внос, в случай че участникът е вносител на лекарствени продукти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 2 ЗЛПХМ вносител на лекарствени продукти може да извършва 

търговия на едро само с лекарствените продукти, за които има издадено разрешение за внос; или 

други документи, по преценка на участника, доказващи, че има право да извършва търговия на едро с 

лекарствени продукти на територията на  Република България. 

 1.4. Валидна за срока на действие на договора лицензия за търговия на едро с наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - за участниците, 

офериращи лекарствени продукти, обект на Закон за контрол върху наркотичните вещества и 

прекурсорите (ЗКНВП).  

 При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 1.1 и/или т. 1.2 и/или т. 

1.3 и/или 1.4 като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: „Годност“,  т. 1.  В случай че 

документът е свободно достъпен и виден от публичен регистър, участникът в същото поле може да 

попълни и данни за съответния интернет адрес. В същата точка от ЕЕДОП участниците, офериращи 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да посочат номер на притежавана от 

тях валидна лицензия и дата на издаване. 

 В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в търговски 

регистър в държавата-членка, в която е установен.  

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България регистърът е 

„Търговски регистър“.   

 Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП, 

като представят копия на притежаваните от тях документи по т. - т. 1.1-1.4, освен в случаите, когато 

информацията е видна от публичен регистър, посочен при попълване на ЕЕДОП. 

2. Икономическо и финансово състояние. Доказване. 

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на икономическото и финансовото 

състояние на участниците. 

3. Технически и професионални способности. Доказване. 

Възложителят няма поставени изисквания по отношение на техническите и професионалните 

способности на участниците.  

4. Използване капацитета на трети лица  
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Съгласно чл. 65, ал. 1 ЗОП участник може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо 

от правната връзка между тях, по отношение на критериите за подбор, свързани с икономическото и 

финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност. Тъй като за 

конкретната процедура възложителят не е поставил такива изисквания, участниците не могат да се 

позовават на капацитета на трети лица. 

5. Подизпълнители 

Моля, посочете в офертата си подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложите, ако 

възнамерявате да използвате такива. Информацията се попълва в ЕЕДОП в Част II: „Информация за 

икономическия оператор“, Г: „Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическия 

оператор няма да използва“. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела 

от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата. За целта, участникът представя в офертата си отделно за всеки от подизпълнителите 

надлежно попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно 

Раздел А и Раздел Б от Част II и Част III на ЕЕДОП. 

В случай че участник използва подизпълнители, той трябва да представи доказателство за поетите 

от тях задължения при условията на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 ЗОП. Доказателството се представя под 

формата на декларация от подизпълнител, в която се описва дела от поръчката, който 

подизпълнителя ще изпълнява. 

Независимо от използването на подизпълнител/и, отговорността за изпълнение на договора е на 

изпълнителя. 

 

VІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и поставените от 

възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска единична цена по 

номенклатурната единица, за която се отнася предложението. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска единична цена по 

номенклатурна единица, на второ място - участникът, предложил следващата по размер по-висока 

единична цена по номенклатурната единица и т.н.    

В ценовото си предложение участниците следва да оферират единична цена за брой 

лекарствена форма с разфасовка и концентрация на активното лекарствено вещество, описани в 

колони 3и 4 от Приложение 1 към документацията и при точно съответствие на международно 

непатентно наименование, описано в колона 2 от Приложение 1 към документацията.  

Не се допуска оферирането на лекарствена форма или концентрация на активното 

лекарствено вещество, различни от посочените в Приложение 1. В случай, че се установи такова 

офериране, офертата на участника по съответната номенклатурна единица няма да бъде разглеждана 

като несъотвестваща на изискванията на възложителя. 

Цената в ценовото предложение следва да се представи като крайна единична цена в лева с 

включени всички дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС и др., както и доставка до крайния 

получател - СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД - гр. Варна.  

Единичната цена следва да бъде изчислена и оферирана с точност до четвърти знак след 

десетичната запетая.  

Плащанията на доставените в изпълнение на договорите за обществената поръчка медицински 

консумативи ще се извършват от възложителя в срок до 60 календарни дни, считано от датата на 

получаване на оригинална фактура, придружена с приемо-предавателен протокол. 

 
VІІ. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1.Изменение на условията 

Съгласно чл. 100, ал. 1 ЗОП възложителят може, по собствена инициатива или по искане на 

заинтересовано лице, еднократно да направи промени в настоящата покана и в документацията за 

обществената поръчка. 

Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите в 3-дневен срок 

от публикуването в РОП на Решението за откриването на процедурата. 

2.Заявяване за участие 

За участие в процедурата поканените лица подават предварителни оферти, изготвени на 

български език. Всеки поканен участник има право да представи само една оферта, като при 

изготвянето ѝ трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 
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Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да подава 

самостоятелно оферта.  

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

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки (ППЗОП)  

клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може самостоятелно да подава 

оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен.  

3.Конфиденциалност 

Съгласно чл. 102, ал. 1 ЗОП участниците могат да посочват в офертите си информация, която 

смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, като в този случай съответната 

информация не се разкрива от възложителя. За целта участниците представят в офертата си 

декларация свободен текст.  

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от 

офертите им, които подлежат на оценка. Тъй като критерият за възлагане на настоящата обществена 

поръчка е най-ниска цена, участниците не могат да се позоват на конфиденциалност по отношение на 

предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и да изискват от възложителя да не я разкрива. 

4.Разглеждане на оферти 

Настоящата процедура включва етап на преговори, за които са поканени няколко участници, 

поради което на осн. чл. 67 от ППЗОП поредността на провеждане на преговорите ще бъде 

определена от комисията чрез жребий, на който могат да присъстват представители на поканените 

участници. Комисията ще проведе преговори с всеки от участниците поотделно, като се придържа 

точно към първоначално определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката. 

Резултатите от преговорите ще бъдат отразени в протокол, който се подписва от комисията и от 

участника. Комисията няма да оповести постигнатите договорености с участник пред останалите 

участници освен с негово изрично съгласие. Комисията ще проведе преговорите с всеки от 

участниците по един и същ начин, включително като им се предоставя еднаква информация и се 

задават едни и същи въпроси. 

Комисията ще приложи чл. 72 ЗОП, когато установи, че предложението на някой от участниците, 

постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност 

на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка. 

След провеждане на преговорите комисията ще изготви доклад, който съдържа информацията по 

чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

 

VІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

 Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 

следните условия: 

 1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 54, ал.3 

ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 

 2. Офертата на участника, в т.ч. след проведените с участника преговори, е получила най-

висока оценка за съответната номенклатурна единица, при прилагане на предварително обявените от 

възложителя условия и избрания критерий за възлагане. 

 

ІХ. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

1. Гаранции за изпълнение 

 Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока на 

действие на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи изпълнението 

му.  

Гаранцията се предоставя в една от следните форми, по избор на определения за изпълнител 

участник: 

1.1. Парична сума; 

1.2. Банкова гаранция; 

1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията по т. 1 или 2 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице - гарант. Условията и сроковете за задържане или усвояване на гаранцията за изпълнение са 

посочени в проекта на договор по настоящата обществена поръчка. 

2. Сключване на договор 

 Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена поръчка при 

условията на чл. 112 и сл. ЗОП. 

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art72&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=109180&ToPar=Art60_Al1&Type=201/
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 Изменение на договор за възлагане на обществена поръчка може да бъде извършено при 

условията на чл. 116 ЗОП в случаите, когато: 

2.1. В срока на действие на договора, Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти (Национален Съвет), определен в чл. 259 от ЗЛПХМ, промени утвърдените 

цени и след постигане на договорка между страните по договора, изразена в писмена форма; 

2.2. В срока на действие на сключен договора се породи необходимост от закупуването на 

лекарствен продукт от спецификацията към договора, което ще доведе до надхвърляне на 

първоначално определеното прогнозно количество за съответния лекарствен продукт. В този случай 

ще се направи замяна за сметка на прогнозните количества и стойността от друг лекарствен продукт 

от спецификацията, след постигане на договорка между страните по договора, изразена в писмена 

форма, като това няма да доведе до промяна в предмета на поръчката, както и няма да надхвърли 

стойността на договора. 

 

Х. ПОДАВАНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОФЕРТА 

 Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 

упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя. 

 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

2.  Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

3.  Наименованието на поръчката и номенклатурните единици, за които се подават документите. 

4. Опаковката следва да включва: 

4.1. Заявление за участие, включващо следните документи: 

4.1.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – 

ЕЕДОП за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в 

изпълнението на поръчката; 

4.1.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

4.2. Предварителна оферта, включваща: 

4.1. Заявление за участие, включващо следните документи: 

4.1.1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за кандидата в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП 

за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 

поръчката; 

4.1.2. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо; 

4.2. Предварителна оферта, включваща: 

4.2.1. техническо предложение, съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника; 

б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и 

изискванията на възложителя - Образец 3; 

 При подаването Предложението за изпълнение на поръчката (чл. 39 ал. 3 т. 1 буква "б" от 

ППЗОП) - образец № 3, участникът отбелязва с "ДА" или "НЕ" в колона 5 на таблицата 

номенклатурните единици, по които участва в процедурата и съответно посочва Търговското 

наименование и Производителя на оферирания лекарствен продукт в колони 3 и 4 само по отношение 

на номенклатурните единици, за които е заявил участие и е отбелязал "ДА" в колона 5. В случай, че 

участникът е отбелязал с "НЕ" в колона 5, че не желае да участва по определени номенклатури, то за 

тях колони 3 и 4 не се попълват. 

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 4; 

г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец 5; 

д) Декларация за липса на свързаност с друг участник - Образец 6 

4.2.2. ценово предложение съгласно Образец № 7 

 При подаване на Ценовото предложение - образец № 7, в колона 6 (Търговско наименование), 

и колона 7 (Производител)  от таблицата участникът следва да попълни съответно посочените от него 

по колони 3 и 4 от Предложението за изпълнение на поръчката Търговско наименование и 

Производител относно номенклатурните единици, за които участва. В колона 8 от таблицата - 

"Единична цена за 1бр. лекарствена  форма от колона 5" участникът попълва предложението си за 

единична цена само за номенклатурните единици, за които участва.  
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Ценовото предложение на участника следва да бъде подадено в отделен запечатан непрозрачен 

плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

 Предварителните оферти се приемат всеки работен ден от 8:00 до 16:30 часа в деловодството 

в на СБАГАЛ Проф.д-р Д. Стаматов-Варна ЕООД на адрес: гр. Варна, п.к. 9000, бул. „Цар 

Освободител" № 150, като крайният срок за подаване на предварителна оферта изтича в 16:30 

часа  на 20.11.2017 г. 

 При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът 

на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

 Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 

ХІ. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 

 Всяка представена от участника страница трябва да е подписана и подпечатана от 

законните представители или от упълномощено за случая лице и да е заверена с гриф „вярно с 

оригинала“, в случай че е представено копие на документ.  

 Всички страници следва да са номерирани последователно, без значение дали на ръка или 

машинно, като номерацията започва от първия документ и завършва с ценовото предложение, 

налично в плик „Предлагани ценови параметри“. Всички представени в офертата документи трябва 

да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в офертата“.  

 Офертата следва да съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи (чл. 47, ал. 3 от ППЗОП) - образец №1;  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника - образец №2; 
*Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно лице, всички лица 

подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите, когато се 

подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

3. ЕЕДОП за всеки подизпълнител (при участие на подизпълнители) - образец №2; 

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надежност, когато е приложимо; 

5. Техническо предложение, съдържащо: 

 5.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

 представител на участника (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП).   
 *Достатъчно е пълномощното да е в писмена форма, да носи подпис на законния представител на 

участника и печат на дружеството, както и да съдържа изрично изявление, че упълномощеното лице 

има право да подпише офертата и да представлява участника при провеждане на преговорите; 

 5.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите специфика-

 ции и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) - образец №3; 

 5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (чл.39 ал.3 т. 1, 

 буква „в“ ППЗОП) - образец №4; 

 5.4. Декларация за срока на валидност на офертата (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „г“ ППЗОП) - 

 образец №5; 

 5.5. Декларация за липса на свързаност с друг участник (чл.101, ал.11, във връзка с чл.  

 107,  т. 4 ЗОП) - образец №6; 

6. Ценово предложение - образец №7; 

 Ценовото предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“.  

7. Други документи (по преценка на участика). 

 

Приложение: решение за откриване на процедура, образец на ЕЕДОП, образци на документи, 

техническа спецификация, проект на договор. 

 

С уважение:  

Проф.д-р Е. Ковачев, д.м.н. 

  

Подписите в настоящия документ са заличени 

на основание чл. 2 ал. 2 от ЗЗЛД във връзка с чл. 42 ал. 5 от ЗОП 
 


