


стр. 2 от 8 
 

 

1. Предмет на поръчката - доставка на 175 флакона от лекарствения продукт Ecalta  fl. 100 mg. 
2. Прогнозна стойност - 129 600 лв. (сто двадесет и девет хиляди и шестотин лева) с включен 

ДДС. 
3. Технически изисквания: 

4.1. Доставка - до 24 часа след подаване на писмена заявка от страна на възложителя по 
факс или електронна поща. 

4.2. Срок на отложено плащане - до 60 календарни дни след представяне на оригинална 
данъчна фактура, придружена с Приемо - предавателен протокол за доставка.  

4. Място на изпълнение на поръчката - болнична аптека на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на 
адрес: гр. Варна, бул. „ Христо Смирненски“ №1.  

5. Образец на оферта, с указание за подготовката й: 
 Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от 
него представител лично в деня на договарянето. В случай, че участникът или негов упълномощен 
представител няма възможност да присъства лично на договарянето, офертата се изпраща по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка, като тя трябва да постъпи при възложителя най- 
късно до 09:30ч. на 12.01.2016 г. 

Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, лице за контакт, телефони за 
връзка и по възможност факс и електронен адрес. 
 Офертата има срок на валидност 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата, обявена 
за договаряне, независимо от факта, дали това обстоятелство е изрично декларирано от участника 
в самото предложение. 
 Оферта следва да съдържа следните документи, както следва: 

5.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В 
списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информация. 
Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден в 
последователност, съгласно списъка. 

5.2. Представяне на участника/ административни сведения, включващо посочване на единен 
идентификационен код по чл.23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата - образец №1; 

5.3. Декларация по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 от ЗОП - образец 
№2; 

5.4. Декларация за приемане на условията на проекта на договора - образец №3; 
5.5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е съобразено с 

техническите изисквания на възложителя - образец №4; 
5.6. Ценово предложение, изготвено съобразно техническото предложение и в съответствие с 

образеца на възложителя - образец №5. 
6. Критерий за оценка на офертите - най-ниска цена. Участникът предложил най-ниска 

единична цена за лекарствения продукт, респективно най-ниска стойност за изпълнение на 
поръчката, ще бъде класиран на първо място. Другите участници ще бъдат класирани в 
низходящ ред. При разминаване на сумите, изписани с цифри и думи за достоверна ще се 
приема информацията, изписана с думи. 

7. Място и дата за провеждане на договарянето - 10:00 часа на 12.01.2016 г. в Пресцентъра 
на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД. 

8. Сключване на договор  
 При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, 
е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на 
обстоятелствата по чл.47, ал. 10, а именно: 
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8.1. Документи от компетентните органи за удостоверяване на обстоятелствата по  чл. 
47, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, а именно: 

 8.1.1.  Актуални свидетелства за съдимост на представляващите дружеството; 
 8.1.2.   Документ за липса на задължения към НАП; 
 8.1.3.   Документ за липса на задължения към община;  
 8.1.4. Удостоверение от Агенцията по вписвания, че дружеството не е обявено в 
 несъстоятелност и не се намира в производство по ликвидация. 

9. Образци на документи 
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образец №1 
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

 

Наименование на участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН   
(или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, 

в която участникът е установен) 

Седалище:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция:   

- пощенски код, населено място:   

- ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   

(в случай, че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението,  
като се добавя необходимия брой полета) 

Лица, представляващи участника по учредителен акт: 

(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимия брой полета) 

Трите имена   

 ЕГН   

 лична карта №   

 адрес   

Трите имена   

 ЕГН   

 лична карта №   

 адрес   

 адрес   

Участникът се представлява заедно или поотделно (невярното се зачертава) от следните лица: 

1.  

2.  

Данни за банковата сметка: 

Обслужваща банка:   

 IBAN   

 BIC   

 Титуляр на сметката:   

 
  
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 
 
 
.............................../ ........................................................................................................./ .......................................... 
 Дата     Име и фамилия                 Подпис на лицето и печат 
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образец №2  
ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл.47, ал.9 за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от  ЗОП 
 
Подписаният/ата …………………….............………...............................................................……………...…………………….…….. 
        (трите имена) 

данни по документ за самоличност 
…….........................................................................………………….....................................................…………………...………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 
в качеството си на ………………………………………............. на .................…........................................................................  
    (длъжност)    (наименование на участника) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ………....…………….…………….…, в  изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възлагане на обществена поръчка с предмет 
........................................................................................................................................................................................ 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила присъда/реабилитиран съм 
(невярното се зачертава) за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на 
пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс; 
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито в подобна 
процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се отнася до 
конкретния участник): 
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към 
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган; 
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към 
държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, но за същите е допуснато 
разсрочване/отсрочване; 
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни участници). 
5. В качеството ми на лице по чл.47, ал.4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т.23а от допълнителните 
разпоредби на ЗОП с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или със служители на ръководна длъжност в неговата организация. 
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), 
в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по т. 1 – 4 са: 
…………………………………….....................................………………………………………………........................................................... 
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен), които 
са длъжни да предоставят служебно на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация за обстоятелствата по т. 1 – 4 са: 
………………………………………………………………………………………............................................................................................. 
   
 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.              
 
 
.............................../ ....................................................................................................../ .............................................. 
 Дата    Име и фамилия                   Подпис на лицето и печат 
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образец №3 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

(за приемане на условията в проекта на договора) 
 
 
Подписаният/ата .......................................................................................................................................... 

  (трите имена) 
данни по документ за самоличност 
....................................................................................................................................................................... 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 
в качеството си на 
....................................................................................................................................................................... 

  (длъжност) 
на ................................................................................................................................................................., 

  (наименование на участника) 
ЕИК/БУЛСТАТ ........................................... - участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка с предмет: „Доставка на 175 флакона от лекарствения продукТ Ecalta  fl. 100 mg “, 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

 
 Съм запознат и приемам условията в проекта на договора за изпълнение на настоящата 
обществена поръчка. 
 
 
 
 
  Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за посочване на неверни данни.           
 
 
 
 
............................/.............................................................................................../.......................................... 
  
 дата    Име и фамилия                                     Подпис на лицето и печат 
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образец №4 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
за  участие  в  процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП 

 
 
Подписаният/ата …………………….............………...............................................................……………...…………………….…….. 
        (трите имена) 

данни по документ за самоличност 
…….........................................................................………………….....................................................…………………...………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 
в качеството си на ………………………………………............. на ...................…......................................................................  
    (длъжност)    (наименование на участника) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ………....………………….……….…, с настоящото Ви представяме нашето техническо предложение, в 
съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, за изпълнение на обществената поръчка с предмет: 

„Доставка на 175 флакона от лекарствения продукТ Ecalta  fl. 100 mg.“ 
 
 

№ Показател Мярка Изискване на възложителя Предложение на участника 

1 2 3 4 5 

Срокове на отстраняване на възникнала повреда  
в специализирания софтуер или инцидент при ползването му 

 
 

1 

 
 
Срок на 
доставка 
 

часове 

до 24 часа след подаване на 
писмена заявка от страна на 

възложителя по факс или 
електронна поща 

 

2 
Срок на 
отложено 
плащане 

дни 

до 60 календарни дни след 
представяне на оригинална 

данъчна фактура, придружена с 
Приемо - предавателен протокол 

за доставка 

 

 
 
 
 
.............................../ ....................................................................................................../ .............................................. 
 Дата    Име и фамилия                   Подпис на лицето и печат 
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образец №5 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
        
Подписаният/ата …………………….............………...............................................................……………...…………………….…….. 
        (трите имена) 

данни по документ за самоличност 
…….........................................................................………………….....................................................…………………...………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 
в качеството си на ………………………………………............. на ...................…......................................................................  
    (длъжност)    (наименование на участника) 

 
ЕИК/БУЛСТАТ ………....………………….……….…, в  изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в съответствие с изискванията 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 175 флакона от 
лекарствения продукТ Ecalta  fl. 100 mg.“, Ви представяме с настоящото нашето ценово 
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения 
предмет, както следва:  
 
1. Единична цена на Ecalta fl. 100 mg с включен ДДС: 
 
........................... лв. (...................................................................................................................................) 
 
 
2. Стойност на поръчката (175 броя х ................... лв. с ДДС): 
 
............................ лв. (...................................................................................................................................) 
 
 
 
* При разминаване на сумите, изписани с цифри и думи за достоверна ще се приема 
информацията, изписана с думи. 
 
 
 
.............................../ ....................................................................................................../ .............................................. 
 Дата    Име и фамилия                   Подпис на лицето и печат 

 
 


