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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Възложител на настоящата процедура за избор на изпълнител на обществена 
поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е „МБАЛ-
ТРОЯН”ЕООД – гр.Троян, с адрес: гр. Троян - 5600, ул. „Радецки” №30, тел.: 0670 6-20-19, 
факс: 0670 6-20-23, e-mail: mbal_troyan@аbv.bg 
„МБАЛ –Троян” ЕООД – гр. Троян е Възложител по смисъла на чл. 7, т. 3 от ЗОП и като 
такъв има задължението при възлагането на обществени поръчки стриктно да спазва 
разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. 
 
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8 от ЗОП. За нерегламентираните в настоящите указания 
и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат 
разпоредбите на ЗОП и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите 
национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката. 
 
МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
Съобразно изготвените от „МБАЛ -Троян” ЕООД – гр. Троян разчети и справки направени 
на базата на действителната обща стойност на извършените доставки със същия предмет  
за периода от началната дата на прилагане на чл.82б от Закона за изменение и допълнение 
на  Закона за медицинските изделия, прогнозния бюджет на Възложителя за доставката на 
медицински изделия , които не се заплащат от НЗОК или от републиканския бюджет, за 
срок от една година, предмет на настоящата поръчка е  89 900,00 лв. /осемдесет и девет 
хилади и деветстотин лева/ без вкл. ДДС или 107 880,00 лв. /сто и седем хиляди 
осемстотин и осемдесет  лева/ с вкл. ДДС. 
 
 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
  
ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ПОРЪЧКА е  „Доставка на медицински изделия за 
нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или републиканския 
бюджет по смисъла на Закона за медицинските изделия”.  
Медицинските изделия съгласно чл.82б от ЗМИ са разделени в 40 броя самостоятелно 
обособени позиции подробно описани в настоящата документация. 
 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ДОПУСТИМОСТ  КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 
Участникът да има изпълнени през последните три години, най-малко три договора за 
доставка на стоки, които са предмет на обществената поръчка (доставка на медицински 
изделия).Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък 
на изпълнените от участника договори за последните три години. Следва да се приложат  
препоръки за добро изпълнение, издадени от възложителите. 
 
Когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на 
държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство, 
участникът трябва да е „упълномощен представител“ по смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ. 



Това обстоятелство се доказва с представянето на Оторизационно писмо /документ за 
упълномощаване/, издаден от фирмата/ите производител/и на медицински изделия, че 
участникът е „упълномощен представител” за доставка на медицински изделия. 
 
Участникът трябва да има внедрена система за контрол на качеството ISO 9001:2008 или 
еквивалент, с предметен обхват сходен с предмета на поръчката. Съответствието с 
поставеното изискване се доказва с копие на валиден сертификат, издаден от акредитирани 
лица за управление на качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със 
съответните спецификации.  
 
Участникът трябва да има валидно разрешително за търговия на едро с медицински 
изделия съгласно чл. 77 от ЗМИ, в случаите когато е търговец. Такъв документ не се 
изисква в случай че участникът е производител, установен на територията на Република 
България. Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на валидно 
разрешително за търговия на едро с медицински изделия. 
 
Участникът трябва да предлага стоки които притежават: Декларация за съответствие на 
медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият 
упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в 
оценката е участвал нотифициран орган. 
Съответствието с поставеното изискване се доказва с копие на Декларация за съответствие 
на медицинското изделие по чл.14, ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият 
упълномощен представител или ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в 
оценката е участвал нотифициран орган. 
 
Участникът трябва да предлага стоки които притежават “СЕ” маркировка върху 
медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ. 
Съответствието с поставеното изискване се доказва с Декларация в свободен текст за 
нанесена “СЕ” маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на 
чл.8 ичл. 15 от ЗМИ. 
 
 Предлаганите медицински изделия трябва да отговарят на изискванията заложени в чл.82 
от ЗМИ и да са с остатъчен срок на годност не по-малко от 60% от обявения от 
производителя спрямо датата на доставката. Същото се доказва с представяне на 
Декларация в свободен текст, издадена от участник, в която декларира, че предлаганите 
медицински изделия отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат остатъчен 
срок на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата на 
доставката. 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, 
поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: 
Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”. 
Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”. 
Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”. 

 
Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”. 
В плик № 1 се поставят следните документи, съдържащи доказателства за 
съответствието на участника с изискванията на чл. 56, ал. 1, т. 1 до 6, т. 8 и т. 11-14 от 
ЗОП и с изискванията на Възложителя 
 
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. В 
списъка участникът следва да опише всички представени от него документ, включително 
документи относно лицата, представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако 
такива се предвиждат. Списъкът на документите следва да се постави в началото на 
документите.  
 
2. Предложение за участие в процедурата по Образец №1 
 
3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код, съгласно чл. 23 
от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо лице. 
Документът за регистрация не се изисква, ако участникът е регистриран или 
пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския регистър (ЗТР). В този 
случай е достатъчно да се попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР, 
попълнена по образец съгласно Образец № 2 към документацията. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за регистрация се 
представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП. Когато участникът 
в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или Декларацията за 
регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението, съгласно чл. 56, ал. 
3, т. 1 от ЗОП. 
 
4.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат 
право на това, съгласно документите му за регистрация). 
 
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, 
т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 . 
В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително от 
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 
всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 
 
6.  Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, попълнена по 
Образец № 4.  



Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да бъде 
подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно  
чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при 
условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 
всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 
 
7. Доказателства за икономическите и финансови възможности на участника, 
съгласно чл. 50, ал. 1 от ЗОП. Прилага се Годишният финансов отчет за предходната  
година  2013 г. /Заверени копия на балансите и отчетите за приходите и разходите/. 
 
8.  Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника, 
съгласно чл. 51, ал. 1 от ЗОП: 
*Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори за последните три 
години, считано от датата, определена като краен срок за представяне на офертите, за 
доставка на стоки, които са предмет на възлаганата обществена поръчка  (доставка на 
медицински изделия) – по Образец № 5. Декларацията да е придружена от препоръки за 
добро изпълнение, издадена от възложителите. 
*Копие от Оторизационно писмо /документ за упълномощаване/, издаден от фирмата 
производител на медицински изделия, че участникът е „упълномощен представител“ по 
смисъла на чл.10 ал.2 от ЗМИ, на производител на медицинските изделия който не е 
установен на територията на държава членка на ЕС или на държава от Европейското 
икономическо пространство. 
*Копие на сертификат, издаден от акредитирани лица за управление на качеството, 
удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарт 
ISO 9001:2008 или еквивалентен издаден на името на участника. 
*Заверено от участника копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински 
изделия, издадено от регулативен орган на съответната държава-членка, за Република 
България – ИАЛ, в случаите когато е търговец. Такъв документ не се изисква в случай, че 
участникът е производител, установен на територията на Република България. 
* Декларация от участника в свободен текст за нанесена “СЕ” маркировка върху 
медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл.8 и чл. 15 от ЗМИ 
*Декларация в свободен текст, издадена от участника, в която декларира, че предлаганите 
медицински изделия отговарят на изискванията заложени в чл.82 от ЗМИ и имат остатъчен 
срок на годност не по-малко от 60% от обявения от производителя спрямо датата на 
доставката. 
 
9.  Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП Образец № 6 за използване/ неизползване на 
подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще 
извършват и дела на тяхното участие. 
 
10. Декларация по чл.56, ал.1 т.6 от ЗОП Образец № 7 за липса на свързаност с друг 
участник или кандидат. 
 
 
 
11.Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната бележка или 
оригинал на банковата гаранция за участие. 



 
12.Декларация за приемане на условията в проекта на договора – Образец №9. 
 
13. Документ за закупена документация за участие – копие. 
 
Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие. 
Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени 
в настоящите указания. 
 
Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение напоръчката” 
 
1. Оферта – съдържаща Срок за изпълнение на поръчката, предмета на обществената 
поръчка, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 9 от ЗОП – Образец № 8. 
*Подават се толкова плика № 2, по колкото обособени позиции от спецификацията се 
участва, с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката за обособена позиция № .. „ 
на съответната обособена позиция. Всички „Предложение за изпълнение на поръчката за 
обособена позиция № .. „ се поставят в един общ плик. 
 
Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена” 
 
В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително 
ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнено в съответствие с 
Образец № 10 към настоящата документация. 
Цената на предлаганите медицински изделия следва да се подаде  за съответната мерна 
единица. Цените по настоящата обществена поръчка следва да бъдат предложени в лева с 
включен ДДС. Цената за мерна единица е с точност до втория знак след десетичната 
запетая. Класирането на предложенията на участниците ще се извърши на база 
формираните единични цени за съответната мерна единица на медицинското изделие 
умножена по количеството заложено от Възложителя. 
 
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 
относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата 
си извън плика „Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена, ще бъдат 
отстранени от участие в процедурата. 
*Подават се толкова плика № 3, по колкото обособени позиции от спецификацията се 
участва, с надпис „Предлагана цена” по ОП № ....на съответната обособена позиция, като 
всички се поставят в един общ плик „Предлагана цена”, който следва да бъде надписан с 
данните на  кандидата. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          ОБРАЗЕЦ  №1 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 
„Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се 

заплащат от НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ” 
 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 
 
Настоящата оферта e подадена от: 
                                                      /наименование на участника/ 
и подписана от: 
 
                                                            /три имена/ 
в качеството му/ им  на 
                                                                       /длъжност/ 
 
II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 
1. Адрес............................................................................................................................... 

                        /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 
 
Телефон №: ..................................................... 
факс №:............................................................ 
e-mail: .................................................................. . 
 
2. Лице за контакти................. ........................................ .................................... 
Длъжност:………………………………………………….. 
Лична карта №............................,издадена на.........................от......................... 
телефон / факс: ............................. ……………………… 
 
3. Обслужваща банка:…………………………………… 
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 
 
IBAN……………………………………………BIC………………………………………………
… 
Титуляр на сметката… ............................................................................. ……………….. 
 
Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът 
бъде определен за изпълнител на поръчката: 
 
IBAN……………………………………………BIC………………………………………………
……… 
Титуляр на сметката ................................................................................ ……………………… 
 
             



 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

 
 1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински изделия за 
нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или 
републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ” открита с Решение №…………………...на 
Управителя на „МБАЛ-Троян”ЕООД при условията, обявени в тази документация и 
приети от нас. 
 2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет: 
„Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се 
заплащат от НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ” 
  3. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата. 

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че 
същата ни бъде възложена. 

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог 
данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието ни в откритата 
процедура. 

6. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни (не 
по-малко от 90 календарни дни) от датата, определена като краен срок за представяне на 
офертите и то ще остане обвързващо за нас. 

 
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички 

изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. Приемаме, 
че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово право. 
 
 
 
 
Дата:........................ г.                                       .......................................... 

                                                                 
                                                                             (Подпис и печат) 

 
*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се 

представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 
упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/ договорът за 
създаване на обединение. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБРАЗЕЦ № 8 
ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се 
заплащат от НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ” 

 
ДО:____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 
От:___________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 
с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,  
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________ 
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,    
Булстат / ЕИК: ________________________,  
Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
 С настоящото, Ви представяме нашата оферта за изпълнение на обявената от Вас 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински 
изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или 
републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №………………… на 
Управителя на „МБАЛ-Троян”ЕООД. 

 Всички предложени  медицински изделия съответстват изцяло на продуктите от 
спецификацията на Възложителя.  

В случай, че бъдем определени за изпълнители, ние ще представим всички 
документи, необходими за подписване на договора, съгласно документацията за участие в 
посочения срок от Възложителя.  
 Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 
ни до изтичане на ……………… (……………) календарни дни, включително от крайния 
срок за получаване на офертите. 
 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно  
съответствие с гореописаната оферта. 

Приемаме да изпълняваме поръчката в срок от 12 / дванадесет/ месеца от 
възлагането й. 

Съгласни сме срокът на отложено на плащане на медицинските изделия, обект на 
поръчката  да е не по –малко от………………..дни / 30 дни/ след датата на доставката на 
медицинскитите изделия въз основа на издадена фактура и съставена приемо-предавателна 
форма  по наша банкова сметка………………………………………………………… 

Съгласни сме да доставяме медицинските изделия, обект на поръчката в срок от: 
- ……………………календарни дни /но не повече от 5 календарни дни/ 
- ……………………часа /не повече от 24 часа/– за спешни заявки 
след получаване на писмена заявка. 
Поемаме ангажимент да доставяме в срок медицинските изделия по спечелените от 

нас обособени позиции. 
 
 
   г.                     Декларатор:     

(дата на подписване)                                                                                       



                                       ОБРАЗЕЦ  №2 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 
 
 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 
 

 Подписаният: 
…………………………………………………………………...................... 

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

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

(длъжност) 
На …………………………………………..……………………………………………………, 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от 
НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение 
№…………………. на Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян 

 
     ДЕКЛАРИРАМ: 

 
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър 

и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е:...................................... 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата:  .......................... ДЕКЛАРАТОР: 
 ...................... ……………………………………………….. 
                                                                                          (подпис, печат) 
      



        ОБРАЗЕЦ  №3 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 
 

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а” до „д”, ал. 2, т. 2а и 5 и ал. 5, т. 1   
от Закона за обществените поръчки 

 
Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 
Данни по документ за самоличност ............................................................................... 
……………………………………………………………………………………………… 

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

(длъжност) 
на …………………………………………..……………………………………… участник в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински 
изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или 
републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №…………………. 
на Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян 
 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм 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. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 

поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение. 
3. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки. 

4. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на 
Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност 
в неговата организация. 

5. Декларираните от мен обстоятелства в т. 1 – 4 от настоящата декларация не са 
налице спрямо мен в държавата, в която съм установен. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.  
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 
 
 

Дата:  .................... ДЕКЛАРАТОР: ...................................  
         (подпис, печат) 



 
ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се 

подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 
 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко 
физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от 
ЗОП. 

 
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на 

чужд език се представя и в превод. 
 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП. 
„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на 

Закона за обществени поръчки са: 
1. роднини по права линия без ограничения;  
2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
3. роднини по сватовство – до втора степен включително; 
4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
5. съдружници; 
6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на 

другото; 
7. дружество и лице, което притежават повече от 5 на сто от дяловете 

или акциите, издадени с право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 
общината в това дружество. 

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния 
класификатор на длъжностите в администрацията, раздел "А”. 
 



                                                 ОБРАЗЕЦ №4 
Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки 
 

Подписаният: …………………………………………………………………........... 
(три 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) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от 
НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №……… 
на Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове; 
3. Представляваният от мен участник ................................................................... 

      (посочете фирмата на участника): 
- не е в открито производство по несъстоятелност; 
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон;  
-не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и подзаконови 

актове; 
- неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 

4. Представляваният от мен участник няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2 
от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата или към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 
разсрочване или отсрочване на задълженията1 или няма задължения за данъци или вноски 
за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 
установен. 

5. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 
22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

6. Декларираните от мен обстоятелства в т. 1 – 5 от настоящата декларация не са 
налице спрямо мен в държавата, в която съм установен. 

 Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.                                                                                                
Задължавам   се   да   уведомя   Възложителя   за   всички   настъпили   промени   в 

декларираните по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 
 
Дата: ................ г.    ДЕКЛАРАТОР: ...................... 

                                                           
1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 
настоящата декларация. 
 
 
 



 
ПОЯСНЕНИЯ  

по Декларацията по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1 и 3 и ал. 5, т. 2 от ЗОП  
 

1. Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде 
подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, 
когато участник е юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 
или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП при 
спазване на условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на 
чужд език се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 
представя за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от 
ЗОП. 

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на 
лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от 
освобождаването му от длъжност да сключва трудови или други договори с 
търговските дружества или кооперации, по отношение на които в последната година от 
изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало 
действия по разпореждане, регулиране или контрол или е сключвало договори с тях, 
както и да е съдружник, да притежава дялове или акции, да е управител или член на 
орган на управление или контрол на такива търговски дружества или кооперации. 
Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с изброените. 

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната 
година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в 
провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или 
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 
на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява 
физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е 
заемало длъжността. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в 
процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на 
Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се 
прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава 
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 
освобождаването му от длъжност. 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ №5 
 
 

ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ 
на участника, съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

  
Подписаният: ……………………………………………………………........................ 

(три 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) 
участник:  …………………………………………..………………………………, в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински 
изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или 
републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №……………….. на 
Управителя на „МБАЛ-Троян”ЕООД 

 
ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 
 Представлявания от мен участник през последните три години, считано от датата, 

определена като краен срок за представяне на офертите е изпълнил договори за следните 
видове доставки, включени в предмета на обособената позиция, както следва: 

 
Година 
№ по 
ред 

Обекти 
(кратко описание) 

Възложител период на 
изпълнение 

Стойност 
/х. лв./ 

2010г.     
     
   Всичко за 2011г.  
2011г.     
     
   Всичко за 2012г.  
2012г.     
     
     
   Всичко за 2013 г.  
    Общо за периода   

 
Декларацията следва да бъде придружена от препоръки за добро изпълнение 

издадени от възложителите. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 
 
 
    г.                    Декларатор:     

(дата на подписване) 



        ОБРАЗЕЦ № 6 
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за участието или неучастието на подизпълнители 
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 
 

Долуподписаният /-ната/.........................................................................................................,  с 
лична карта № ....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН 
..........................., в качеството ми на ........................................................ на 
...............................................................................             
                                   (посочете длъжността)  (посочете фирмата на участника)  
участник в обществена поръчка с предмет : „Доставка на медицински изделия за 
нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от НЗОК или 
републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №………………. на 
Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян 
 
 

 
Д Е К Л А Р И Р А М:  

 
Участникът ........................................................................................................ 

(посочете фирмата на участника),  
когото представлявам: 
 

1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ ще 
използва подизпълнители; 

2. Подизпълнител/ и ще бъде/ бъдат:............................................................, 
(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 
3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

………………………………………………………………………………………………………
…………………………… 

4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде 
.........% от общата стойност на поръчката. 
  
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 
 
 
..................................... г.                    Декларатор: ........................... 

    (дата на подписване)     
 
 
 
 
 
 
 

 



ОБРАЗЕЦ № 9                                  
ДЕКЛАРАЦИЯ  

 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки  

за приемане на условията в проекта на договора 
 
 

 
Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три 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) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от 
НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №……..... 
на Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
  

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам 
(ненужното се зачертава ) условията в него. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОБРАЗЕЦ № 7 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ  
 

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки  
за липса на свързаност с друг участник или кандидат 

 
Подписаният: ……………………………………………………………...................... 

(три 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) 
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от 
НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ”, открита  с Решение №……..... 
на Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян 
 
 

Д Е К Л А Р И Р А М: 
  

Не съм свързано лице или свързано предприятие с друг участник или кандидат в 
процедурата. 

Не съм участвал при подготовката на процедурата за възлагане на обществената 
поръчка. 
 
 
 
 
 
 
 
 
    г.                     Декларатор:     
(дата на подписване)                                                                                        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 
 

 Разглеждане, оценка и класиране на офертите 
За провеждане на процедурата Възложителят с писмена заповед назначава комисия. 
Комисията се назначава от Възложителя след изтичане на срока за приемане на офертите и 
се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 
Комисията се състои от нечетен брой членове - най-малко петима, един от които 
задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата 
професионална квалификация и практически опит в съответствие с предмета и сложността 
на поръчката. Възложителят може да привлече като член на комисията и външен експерт, 
който е включен в списъка по чл. 19, ал. 2, т. 8 от ЗОП и има квалификация в съответствие 
с предмета на поръчката. 
Срокът за приключване работата на комисията, се определя от Възложителя в заповедта 
и може да бъде променян отново само с негова заповед. Срокът не може да бъде по-дълъг 
от срока на валидност на офертите, определен в обявлението за обществената поръчка, 
освен ако участниците са удължили срока на валидност на офертите си след искане на 
Възложителя. 
Комисията, назначена от Възложителя за разглеждане, оценка и класиране на офертите, 
започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти. 
Постъпилите оферти ще бъдат отворени на публично заседание на Комисията в деня 
и часа, посочени в обявлението в конферентната зала  на „МБАЛ –Троян”ЕООД. 
В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците ще бъдат 
уведомени писмено. 
Когато по обективни причини член на комисията не може да изпълнява задълженията си и 
не може да бъде заместен от резервен член, Възложителят издава заповед за определяне на 
нов член. 
Членовете на комисията и консултантите подписват и представят на Възложителя 
декларация, в която декларират, че: 
а) нямат материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен 
участник; 
б) не са "свързани лица" по смисъла на  &1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на 
Закона за обществените поръчки с участник в процедурата или с посочените от него 
подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 
в) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка. 
г) се задължават да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята 
работа в комисията. 
Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии 
и показатели за оценка. Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. 
Когато член на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено 
мнение и писмено излага мотивите си. 
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, чиито оферти са приети и 
регистрирани, както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
юридически лица с нестопанска цел. Представител на участник се допуска след 
представяне на документ за самоличност и съответно изрично нотариално заверено 
пълномощно (извън случаите на законно представителство по силата на документите за 



регистрация). Присъстващите представители се подписват в изготвен от комисията списък, 
удостоверяващ тяхното присъствие, приложен към протокола на комисията. 
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на 
три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват 
плик № 3. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да 
подпише плик № 3 на останалите участници. 
В присъствието на лицата, посочени по-горе, комисията отваря плик № 2 и най-малко 
трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията 
предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в 
плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1, оповестява 
документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 
14 от ЗОП. 
След извършването на тези действия приключва публичната част от заседанието на 
комисията. 
В закрито заседание, Комисията извършва детайлен преглед на документите, съдържащи 
се в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя и ги 
отразява в съставен от нея протокол. Когато установи липса на документи и/или 
несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, 
направените от нея констатации, комисията отразява в изготвения от нея протокол и го 
изпраща до всички участници. 
Участниците са длъжни да представят на комисията съответните документи в срок 5 (пет) 
работни дни от получаването на протокола. Участникът няма право да представя други 
документи, освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в 
протокола на комисията. 
След изтичането на срока за представяне на документи, комисията проверява 
допълнително представените документи за съответствие на участниците с критериите за 
подбор, поставени от Възложителя, и се произнася относно съответствието на участника с 
изискванията за подбор, поставени от Възложителя в настоящата документация. 
Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят 
на критериите за подбор, както и на тези, които не са представили в срока указания 
липсващ документ, определен от комисията. 
При необходимост, комисията може по всяко време да: 
1. проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация 
от други органи и лица; 
2.изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни; 
3. изисква от участниците допълнителни доказателства за данни от документите, 
съдържащи се в пликове № 2 и 3. Тази възможност не може да се използва за промяна на 
техническото и ценовото предложение на участниците. Комисията прави техническа 
оценка на офертите на допуснатите участници, съобразно правилата на настоящата 
документация. Резултатите от техническата оценка се отразяват в подписан от членовете 
на комисията протокол. 
4.Комисията с мотивирана обосновка предлага за отстраняване от участие в поръчката 
всеки участник: 
-който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП; 
-за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП; 
-който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
възложителя; 
-който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП; 
-за когото по реда на чл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна информация за 
доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор. 



Комисията оценява офертите в съответствие с предварително обявените условия, критерии 
и показатели за оценка. Критерият за оценка на офертите е: най-ниска цена 
 
Комисията ще отвори пликът с предлаганата цена след като е разгледала предложенията в 
плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя; 
Комисията ще обяви писмено до участниците датата, часа и мястото на отваряне и 
оповестяване на ценовите оферти. 
При отварянето на плика с предлаганата цена имат право да присъстват участниците в 
процедурата или техни нотариално упълномощени представители, както и представители 
на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация. 
Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на 
Възложителя, не се отваря. 
Преди отварянето на ценовите оферти, Комисията съобщава на присъстващите лица 
резултатите от оценяването на офертите по другите показатели. 
Когато офертата на участника съдържа предложение с числово изражение, което подлежи 
на оценяване и е с повече от 20 на сто по – благоприятно от средната стойност на 
предложенията в останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква 
подробна писмена обосновка от него за начина на неговото образуване. Комисията 
определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 
три работни дни от получаването на искането за това. 
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за 
отстраняване от процедурата. 
Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително 
обявените условия. 
Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с предварително 
обявените от Възложителя условия. 
За своята работа по разглеждането, оценяването и класирането на офертите, Комисията 
съставя протокол със съдържание, съгласно изискванията на чл. 72 от ЗОП. 
Протоколът на комисията се подписва от всички членове и председателят й и се предава на 
Възложителя заедно с цялата документация. 
Комисията приключва своята работа с приемането на протокола на Възложителя. 
Класиране и определяне на изпълнител 
В срок от 5 /пет/ работни дни след приключване на работата на комисията, Възложителят 
издава мотивирано решение, с което обявява класирането на участниците и участника, 
определен за Изпълнител. В решението Възложителят посочва също отстранените от 
процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. 
Възложителят изпраща решението на участниците в срок от 3 /три/ дни от издаването му. 
При писмено искане от страна на участник, направено в срока за обжалване на решението, 
Възложителят осигурява копие или достъп до протокола в тридневен срок от получаването 
му, в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до 
информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на 
нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията. 
Прекратяване на процедурата 
Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 
мотивирано решение, при наличие на някое от обстоятелствата по чл. 39, ал. 1 от Закона за 
обществените поръчки, а именно: 
1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по 
чл. 47 - 53а; 



2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от Възложителя; 
3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от Възложителя условия, 
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 
4. първият или вторият класирани участници откажат да сключат договор; 
5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена 
промяна в обстоятелствата или при невъзможност да се осигури финансиране за 
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 
6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат 
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. 
7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 не се сключва договор за 
обществена поръчка. 

 
 
 
 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 
 

Критерият за оценка на офертата е най-ниска цена . 
Оценката за цена представлява отношението на най-ниската цена към останалите.  

Максималният брой точки получава  офертата с предложена най-ниска цена.Точките на 
останалите кандидати се определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула: 
  
Тц=      10 х      Цена мин.             
          Цена на кандидата 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



П Р О Е К ТО -  Д О Г О В О Р 
 

за доставка на медицински консуматив 
 

Днес, ..................... 2014 г., в град Троян, на основание чл.74, ал.1 от ЗОП и резултати от 
проведена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медицински изделия за нуждите на „МБАЛ-Троян”ЕООД, които не се заплащат от 
НЗОК или републиканския бюджет по смисъла на ЗМИ” открита  с Решение № 
……………………………… на Управителя на „МБАЛ –Троян”ЕООД-  гр.Троян, се 
сключи настоящият договор между: 
  
 1. “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ – ТРОЯН” 
ЕООД, със седалище и адрес на управление: гр. Троян, община Троян, област Ловешка, 
ул. “Радецки” № 30, № от НДР ……………, ЕИК по БУЛСТАТ ………….., 
представлявано от управителя д-р Пенко Стайков Бамбов с постоянен адрес гр. Троян, 
община Троян, област Ловешка, ул. “Криволак” № …., ЕГН …………… и л. к. № 
……………/……….200. г. на МВР – Ловеч, наричан по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и 
  
 
 ......................................................................., със седалище в град ...................... и адрес 
на управлението ул. „..........................” № ...., вписано в търговския регистър към Агенция 
по вписванията с ЕИК…………, представлявано от .............................................................., 
Данъчен номер .............................., от друга страна, наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ”.  

Страните се споразумяха както следва: 
 
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл.1. Предмет на настоящия договор са периодични доставки на медицински 

изделия , наричани по-долу в договора „стоки”, за нуждите на „МБАЛ-Троян "ЕООД- 
гр.Троян, съгласно Приложение № 1 неразделна част на настоящия договор, съобразно 
потребностите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, по видове и прогнозни количества срещу цена, която 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се задължава да заплати. Доставките се извършват по заявка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е задължен да приеме и заплати само количествата и 
видовете, които е заявил и които са доставени при условията на настоящия договор. 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е длъжен да заяви всички видове и количества по Приложение №1.  
Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  в откритата процедура, в която същият е определен за 
такъв, представлява неразделна част от настоящия договор. 

 
II. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.2./1/. Настоящият договор е за срок от 12 месеца. 
/2/. Договорът влиза в сила от ...................... 2014 г. и е валиден до ............................ 

2015г. 
/3/. В случай, че към датата на изтичане срока на договора е открита нова процедура 

за възлагане на обществена поръчка със същия предмет, която не е приключила, договорът 
запазва действието си при същите условия до нейното приключване и сключването на нов 
договор, съобразно разпоредбите на чл.43, ал.2,т.5 от ЗОП. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки на медицинските 
изделия е крайната доставна цена с ДДС, формирана на база посочените цени в офертата.  

 
 



III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.3./1/. Единичната цена на стоките е съобразно класираната оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в размер съгласно Приложение № 1 неразделна част от настоящия 
договор. Цената е определена при условията на доставка до краен получател, с включени 
ДДС и всички разходи по доставката.  

 
/2/. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез банков 

превод от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
ТБ ..............................................   BIC:  .................................................   IBAN: ........................  

/3/. Заплащането е отложено в срок до ……./ …………./  календарни дни от датата 
на доставката и се осъществява след представяне на следните документи: фактура - 
оригинал за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС и ППЗДДС и  
приемателно-предавателен протокол.  

Чл.4./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на настоящия договор по цени 
съобразно посочените в офертата му, валидни за целия договорен срок. 

/2/. Изменение на цените се допуска по изключение при условията на чл.43, ал.2 от 
ЗОП и приложимата относно обекта на поръчката нормативна база. 

 
IV. ЗАЯВКИ И СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
Чл.5./1/. Приемането на заявките от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се извършва на адрес: 
държава: .............................................. ;гр. ........................................................................ ;  
ул. „ .......................................................................................................” № ...............;  
във всички работни дни на телефон: .............................. ; факс:....................................... 
и   e - mail: .................................................................. 
/2/. Обемът на доставките предмет на този договор, се определя със заявка от страна 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, подадена до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съобразно нуждите му, без 
ограничения за броя на заявките във времето. 

/3/. Заявки от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се подават само от управителя на 
Болнична аптека или упълномощено от него лице, по телефон (при спешност).  

/4/. Доставянето на стоките, предмет на настоящия договор се извършва в срок до 
24/двадесет и четири/ часа за спешните и до 5 /пет/ календарни дни за регулярните заявки, 
считано от часа и датата на получаване на заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като изпълнението 
на доставките става в работен ден от 08.00 до 16.00 часа. В случай, че срокът изтича в 
неработен ден, то доставката следва да се изпълни най-късно в първия работен ден, 
следващ неработния. 

Чл.6. За количества, доставени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извън / без заявка, 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ няма задължение за плащане. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да организира 
връщането им за своя сметка 

 
V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ, ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА 
СТОКИТЕ 

Чл.7./1/. За място на доставяне на стоките по този договор се определя Болничната 
аптека на „МБАЛ –Троян”ЕООД. 

/2/. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощени 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като стоките трябва да отговарят 
на заявените по обособени позиции и номенклатурни единици. Стоките се придружават от: 

- фактура - оригинал за извършена доставка, отговаряща на изискванията на ЗДДС 
и ППЗДДС; 



-приемателно-предавателен протокол съдържащ задължително следните 
реквизити за всяка партида: каталожен номер, партиден номер, дата на производство и 
срок на годност 

- документ за качество, издаден от компетентен орган, когато е приложим. 
 
VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл.8./1/. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоките в сроковете по чл. 5, ал. 

4 и да ги предаде на оторизиран представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в съответния вид, 
количество и качество в Болничната аптека. Недоставяне на стоките в посочените срокове 
е основание за търсене на отговорност в размери съгласно чл.24, ал.1 от договора, за 
забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва 
да отговаря на правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика. 

/2/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на липси по вид 
и/или количество на заявените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита за 
недоставяне на съответните стоки по вид и/или количество и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи 
неустойка по чл.24, ал.2 от настоящия договор. 

/3/. При констатиране от оторизираното лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на остатъчен срок 
на годност, по-кратък от 60 % /шестдесет на сто/ от общия срок на годност на стоката, то 
може да откаже да ги приеме, което се счита за недоставяне на съответните стоки и в този 
случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка по чл.24, ал.2.  

/4/. При констатиране от оторизирано лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на несъответствие 
на партидния номер на доставените стоки, то може да откаже да ги приеме, което се счита 
за недоставяне на съответните стоки и в този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка 
по чл.24, ал.2 от договора. 

Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен с доставяне на стоките да представи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл.3, ал.3 и чл.7, ал.2 от настоящия договор.  

Чл.10. Ако оторизираното от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице констатира, че при приемане на 
доставените стоки има скъсване или увреждане на фабричната им опаковка, че са 
доставени стоки различни от заявените, че качеството на доставените стоки не отговаря на 
правилата за Добра производствена и дистрибуторска практика , то може да откаже да 
приеме стоките, за което веднага уведомява упълномощения представител на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който се задължава да ги подмени, без да излиза от първоначалните 
срокове, така както са определени в чл.5, ал.4. За отказа се съставя протокол подписан от 
двете страни с посочване на причините. В случай, че не се спазят посочените срокове за 
подмяна на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка за забава съгласно чл.24, ал.1 
настоящия договор. 

Чл.11. При невъзможност за доставяне на определени стоки по вид или количество 
по получената заявка да уведоми в срок до 2 /два/ часа по e-mail, факс и писмено 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Това се счита за писмен отказ за доставянето на тези стоки, за което 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка съгласно раздел XI от настоящия договор и 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предприеме действия съгласно чл. 24, ал.3 от настоящия 
договор. 

Чл.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за извършената доставка, в 
размер на общата сума от доставените стоки, всяка с цена посочена в Приложение № 1 от 
настоящия договор, освен в случаите на чл.4, ал.3 от настоящия договор. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да прехвърля своите права и задължения по 
настоящия договор. 

 
 



VII. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.14./1/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща реализираните по този 

договор доставки на стоки в уговорените срокове. 
/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да окаже необходимото съдействие на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на договора. 
/3/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ доставените стоки, 

чрез упълномощения си представител, след като същият ги прегледа и оцени качеството 
им, в съответствие с нормативните актове. 

Чл.15./1/. Ако извършената доставка не отговаря на изискванията за качество, по 
смисъла на приложимата нормативна уредба и този договор, или е установено 
несъответствие между заявеното и доставено количество или доставените стоки не са 
придружени от изискуемите от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи, оторизираното от него лице 
може да откаже да ги приеме. За отказа се съставя протокол подписан от двете страни с 
посочване на причините. 

/2/. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да закупи заявените стоки от друг 
доставчик, в случаите на отказ от доставка или несъответствие на доставените стоки с 
техническата спецификация от документацията за участие в процедурата. Разликата в 
цените е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и Възложителят може да предприеме действия по  
удовлетворяване разликата от гаранцията за добро изпълнение . 

/3/ Възложителят си запазва правото да не възложи целия предведен от него обем 
медицински изделия, в случай че отпадне необходимостта от използването им. 

 
VIII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.16./1/. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на …………. лева, 

представляваща 1% от стойността на договора без включен ДДС и се внася по сметка 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. 

БАНКА: „Общинска банка”АД –кл.Троян 
BIC: SOMBBGSF 
IBAN: BG38SOMB91301040065101 

/2/. Гаранцията по ал.1 на този член може да бъде дадена и под формата на банкова 
гаранция, валидна за целия срок на договора, но не по-малко от 12/дванадесет/ месеца. Тя 
се предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при подписване на договора. Банковата гаранция трябва 
да съдържа условие за безусловно и неотменимо изплащане след писмено предявено 
искане от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

/3/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да 
дължи лихви, в едномесечен срок след приключване изпълнението на договора от страна 
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако не са налице условия за нейното задържане. 

     /4/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихва за периода, в който средствата по ал. 1 са 
престояли на законно основание  в него. 

Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за точното изпълнение на 
задълженията си и с внесената от него гаранция за изпълнение на договора. 
 

IX. КАЧЕСТВО И СРОК НА ГОДНОСТ 
Чл.18./1/ Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря 

на техническите стандарти на производителя и всички правила на Добрата производствена 
и дистрибуторска практика. 
 

 
 



X. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за: 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документа[rs; 
б/ качество /скрити недостатъци/; 
в/ при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в Приложение № 1 на 

настоящия договор. 
Чл.20. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят до 14 /четиринадесет/ 

дни от датата на доставяне, като за целта се съставя протокол от комисия определена от 
Възложителя. 

Чл.21. Рекламации за скрити недостатъци на стоките се правят през целия срок на 
годност на доставените стоки, непосредствено след констатирането се съставя протокол от 
комисия определена от Възложителя.. 

Чл. 22./1/ В протоколите по чл. 20 и по чл. 21 се посочват договора, точното 
количество и качеството на получените стоки и партиден номер, основанието за 
рекламация и конкретното искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

/2/. В срок от 2 /два/ дни от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва 
конкретно да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в писмена форма дали приема рекламацията 
или я отхвърля. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок следва 
да се счита, че той приема рекламацията. 

 
XI. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, НЕУСТОЙКИ 

Чл.23./1/. При писмено уведомяване за забава на доставка от страна на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , след изтичане на сроковете по чл.5, ал.4, същият дължи неустойка в 
размер на 0,05% /нула цяло, нула пет на сто/ на ден от стойността на забавената стока. 
Нереализиране на доставката, след изтичане на сроковете по чл.5, ал.4, се счита за 
недоставяне на стоката и се прилагат санкции, съгласно ал.2 на този член. 

/2/. При недоставяне на стока по ал.1, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер 
на 5 % /пет на сто/ от стойността на считаната за недоставена стока. 

/3/. При отказ / писмен/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в случаите на чл. 11 ал.1 и 2, той дължи 
неустойка в размер на 5 % /пет на сто/ от стойността на недоставената стока. 

Чл.24./1/. В случаите на чл.23 от договора, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е свободен да закупи 
стоките, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е направил отказ за доставка, от друго място. 

/2/ При закупуване на стоки по ал.1 на по-висока цена от тази в настоящия договор, 
за разликата в стойността ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от предоставената гаранция 
за изпълнение на договора. 
 Чл.25. При забавяне на плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 
0,01 % /нула цяло, нула едно на сто/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не 
повече от 1 % /едно на сто/ от стойността на дължимата сума. 

 
XII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
Чл.26. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора, едностранно и без 

предизвестие, при системно неизпълнение на доставките на стоки по количество и/или 
качество. Същият има право да задържи в своя полза пълния размер на гаранцията за 
изпълнение на договора. 

Чл.27. При прекратяване на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - неизпълнение 
на поетите по настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, начислява предвидените 
в раздел ХІ неустойки и задържа пълния размер на гаранцията за изпълнение. 

Чл.28. Договорът се прекратява с изтичане на срока, за който е сключен. 



 
XIII. СЪОБЩЕНИЯ 
Чл.29. /1/. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от упълномощените 
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Писмената форма се смята спазена 
и когато съобщението е изпратено по факс или електронната поща на страните, като 
насрещната страна писмено по факс или  електронна поща отговори, че е получил 
съобщението. 

/2/. Ако някоя от страните промени посочените адреси, без да уведоми другата 
страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, уведомления и други подобни. 

/3/. За целите на този договор адресите на страните са: 
 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  
  5600гр.Троян, ул.”Радецки”№30, 
 тел.0670/6-20-19, факс 0670/6-20-23 е-mail:mbal_troyan@abv.bg 

 
за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: държава: .............................................. ; гр. 

................................................. ; ул. ..................................................................... ; телефон: 

.........................................; факс: .......................; електронна поща: 

....................................................... 
 
XIV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Чл.30. За всички неуредени въпроси в настоящия договор ще се прилагат 
разпоредбите на действащото българско законодателство. Страните се уговорят да 
разрешават възникналите разногласия относно тълкуването, изпълнението и 
прекратяването на договора посредством споразумение. При невъзможност от решаване 
на възникналите спорове по този начин, то същите ще се отнасят до разглеждане и 
решаване от компетентните съдилища на Република България.  

Чл.32. Настоящият  договор  се  сключва  и изпълнява в съответствие със 
законодателството на Република България и представлява цялостно уреждане между 
страните по отношение предмета на договора. 

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра по  един за 
вдяка от страните. 
 
 
 
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………………...   ИЗПЪЛНИТЕЛ:…………………….. 
  /Управител/ 
 
Съгласувал: ...............................      
        /Гл. счетоводител/          
 
 
 
         
 
 
 



 
         ОБРАЗЕЦ № 10 
 

 

Срок на доставка:                             работни дни. Срок на отложено плащане:                                   календарни дни. 

ПОДПИС: ........................................................................................................  ДАТА: .............................  
 
   
 
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

№ 
по 

ред 
 Наименование Мярка Количество Цена с ДДС 

за мярка Сума 

    ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ      

    бр    
    бр    



                                      ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 
 
 
 

Обособена 
позиция    

№ 

Наименование Мярка Приблизително 
количество за 1 

година 

Цена с 
ДДС за 
мярка 

Сума 

 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО ХИРУРГИЯ 

    

1 Еднократен кръгъл  съшивател -извит, 
двуредови титаниеви скоби 
26мм,височина на скобите 4,8;вътр.лумен 16 
29мм,височина на скобите 5,0;вътр.лумен 19 
31мм,височина на скобите 5,0;вътр.лумен 22 
34мм,височина на скобите 5,0;вътр.лумен 24 
Дебелина на шева за всички размери 1,0-2,5 

бр. 12   

2 Еднократен линеен резач (Джия): 80Н,60Н 
Нож вграден в инструмента, двуредови 
титаниеви скоби 
80Н,височина на скобата 4,5; разрез 75 
60Н,височина на скобата 4,5; разрез 55 
Дебелина на шева за всички размери 2,0 

бр. 2   

3 Права глава  Ендо Джия:  
45 мм, дължина на разреза и шева 46 
60 мм, дължина на разреза и шева 61 
Височина на скобата за всички размери 2,5-4,8 

бр. 5   

4 Чупеща се глава Ендо Джия : 
45 мм, дължина на разреза и шева 46 
60 мм, дължина на разреза и шева 61 
Височина на скобата за всички размери 2,5-4,8 

бр.             5   

5 Електродна кука с монополярен кабел 5мм, 
3см.работна дължина с 4мм.еднополюсен кабел 

бр. 60   

6 Титаниеви клипси-„V”Форма в касета 
S-външна д.3,2мм;вътр.ш.2,10мм;затворен 3,7мм 
ML-външна д.8,0мм;вътр.ш.5,2мм;затворен 9мм  

бр. 130   

7 Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант 
/Платно Микровал 7,5/15/-диаметър 0,15 мм; 
дебелина 0,6 мм;плътност 91g/m2 

бр. 40   

8 Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант 
/Платно Микровал 15/15- диаметър 0,15 мм; 
дебелина 0,6 мм;плътност 91g/m2 

бр. 5   

9 Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант 
/Платно Микровал 30/30- диаметър 0,15 мм; 
дебелина 0,6 мм;плътност 91g/m2 

бр. 5   

10 Платно за херниопластика Паха 7,5/15 бр. 5   
11 Ендо Джия-универсална ръкохватка-стандарт бр. 2   
12 Полипропиленови платна SURGIPRO 

тежко 15х15 см. 
бр. 2   

13 Полипропиленови платна SURGIPRO 
олекотено 15х15 см. 

бр. 2   



14 Монофиламентно полиестерно платно 
11 х 6  см. 

бр. 2   

15 Монофиламентно полиестерно платно 
15 х15 см. 

бр. 2   

16 Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен 
пропилен и силикон за интраперитониално 
поставяне/правоъгълник 10х15; 15x17; 20x25; 20x30 

бр. 2   

17 Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен 
пропилен и силикон за интраперитониално 
поставяне/ диск диаметър 12; 16 

бр. 2   

18 Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен 
пропилен и силикон за интраперитониално 
поставяне/ елипса 13/15х17;10/15х22;15/20х30 

бр. 2   

19 Ендоскопски фиксатор за тъкани-еднократен 300 мм 
нерезорбируеми нитинолови скоби 

бр. 2   

 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

    

20 Пирон на Kuntscher за бедро бр. 3   
21 Пирон на Ender 5 мм бр. 12   
22 Плака тип Smith –Peterson(+винтове) бр. 3   
23 Канюлиран винт 8 мм, х.за бедрена шийка бр. 50   
24 Плака обикновена,  за бедро(+винтове) бр. 2   
25 Плака обикновена,  за подбедрица(+винтове) бр. 1   
26 Плака специална,  за подбедрица(+винтове) бр. 1   
27 Плака тубуларна за глезен(+винтове) бр. 4   
28 Плака тубуларна ,за предмишница(+винтове) бр. 6   
29 Плака специална,за предмишница(+винтове) бр. 2   
30 Плака тип DHS ,за бедро(+винтове) бр. 25   
31 Плака тип DCS ,за бедро(+винтове) бр. 2   
32 Винт спонгиозен канюлиран 6,5 мм бр. 4   
33 Винт спонгиозен канюлиран 4,5 мм бр. 6   
34 Винт спонгиозен обикновен 6,5 мм бр. 4   
35 Винт спонгиозен обикновен 4,5 мм бр. 4   
36 Плака обикновена за мишница(+винтове) бр. 2   
37 Плака специална за мишница(+винтове) бр. 2   
38 Плака реконструктивна(+винтове) бр. 2   
39 Заключващ пирон за бедро(+винтове) бр. 2   
40 Заключващ пирон за подбедрица(+винтове) бр. 2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ И ДЪЛЖИМИ ГАРАНЦИИ ЗА УЧАСТИЕ 
 
 
 

Обособе
на 

позиция    
№ 

Наименование Мярка Приблизително 
количество за 1 

година 

Гаранция за участие в 
лева 

 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО ХИРУРГИЯ 

   

1 Еднократен кръгъл  съшивател -извит, 
двуредови титаниеви скоби 
26мм,височина на скобите 4,8;вътр.лумен 16 
29мм,височина на скобите 5,0;вътр.лумен 19 
31мм,височина на скобите 5,0;вътр.лумен 22 
34мм,височина на скобите 5,0;вътр.лумен 24 
Дебелина на шева за всички размери 1,0-2,5 

бр. 12            96,00 

2 Еднократен линеен резач (Джия): 80Н,60Н 
Нож вграден в инструмента, двуредови 
титаниеви скоби 
80Н,височина на скобата 4,5; разрез 75 
60Н,височина на скобата 4,5; разрез 55 
Дебелина на шева за всички размери 2,0 

бр. 2 15,00 

3 Права глава  Ендо Джия:  
45 мм, дължина на разреза и шева 46 
60 мм, дължина на разреза и шева 61 
Височина на скобата за всички размери 2,5-4,8 

бр. 5 11,00 

4 Чупеща се глава Ендо Джия : 
45 мм, дължина на разреза и шева 46 
60 мм, дължина на разреза и шева 61 
Височина на скобата за всички размери 2,5-4,8 

бр.             5 12,00 

5 Електродна кука с монополярен кабел 5мм, 
3см.работна дължина с 4мм.еднополюсен кабел 

бр. 60 66,00 

6 Титаниеви клипси-„V”Форма в касета 
S-външна д.3,2мм;вътр.ш.2,10мм;затворен 3,7мм 
ML-външна д.8,0мм;вътр.ш.5,2мм;затворен 9мм  

бр. 130 65,00 

7 Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант 
/Платно Микровал 7,5/15/-диаметър 0,15 мм; 
дебелина 0,6 мм;плътност 91g/m2 

бр. 40 60,00 

8 Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант 
/Платно Микровал 15/15- диаметър 0,15 мм; 
дебелина 0,6 мм;плътност 91g/m2 

бр. 5 10,00 

9 Плетен полипропилен 2D подсилващ инплант 
/Платно Микровал 30/30- диаметър 0,15 мм; 
дебелина 0,6 мм;плътност 91g/m2 

бр. 5 14,00 

10 Платно за херниопластика Паха 7,5/15 бр. 5 5,00 
11 Ендо Джия-универсална ръкохватка-стандарт бр. 2 17,00 
12 Полипропиленови платна SURGIPRO 

тежко 15х15 см. 
бр. 2 3,00 



13 Полипропиленови платна SURGIPRO 
олекотено 15х15 см. 

бр. 2 2,00 

14 Монофиламентно полиестерно платно 
11 х 6  см. 

бр. 2 3,00 

15 Монофиламентно полиестерно платно 
15 х15 см. 

бр. 2 5,00 

16 Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен 
пропилен и силикон за интраперитониално 
поставяне/правоъгълник 10х15; 15x17; 20x25; 20x30 

бр. 2 3,00 

17 Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен 
пропилен и силикон за интраперитониално 
поставяне/ диск диаметър 12; 16 

бр. 2 3,00 

18 Комбиниран двустранен имплант/ от неплетен 
пропилен и силикон за интраперитониално 
поставяне/ елипса 13/15х17;10/15х22;15/20х30 

бр. 2 3,00 

19 Ендоскопски фиксатор за тъкани-еднократен 300 мм 
нерезорбируеми нитинолови скоби 

бр. 2 3,00 

 МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ ЗА ОТДЕЛЕНИЕ 
ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ 

   

20 Пирон на Kuntscher за бедро бр. 3 18,00 
21 Пирон на Ender 5 мм бр. 12 22,00 
22 Плака тип Smith –Peterson(+винтове) бр. 3 14,00 
23 Канюлиран винт 8 мм, х.за бедрена шийка бр. 50 137,00 
24 Плака обикновена,  за бедро(+винтове) бр. 2 10,00 
25 Плака обикновена,  за подбедрица(+винтове) бр. 1 3,00 
26 Плака специална,  за подбедрица(+винтове) бр. 1 4,00 
27 Плака тубуларна за глезен(+винтове) бр. 4 8,00 
28 Плака тубуларна ,за предмишница(+винтове) бр. 6 12,00 
29 Плака специална,за предмишница(+винтове) бр. 2 7,00 
30 Плака тип DHS ,за бедро(+винтове) бр. 25 158,00 
31 Плака тип DCS ,за бедро(+винтове) бр. 2 14,00 
32 Винт спонгиозен канюлиран 6,5 мм бр. 4 3,00 
33 Винт спонгиозен канюлиран 4,5 мм бр. 6 13,00 
34 Винт спонгиозен обикновен 6,5 мм бр. 4 4,00 
35 Винт спонгиозен обикновен 4,5 мм бр. 4 2,00 
36 Плака обикновена за мишница(+винтове) бр. 2 13,00 
37 Плака специална за мишница(+винтове) бр. 2 8,00 
38 Плака реконструктивна(+винтове) бр. 2 5,00 
39 Заключващ пирон за бедро(+винтове) бр. 2 22,00 
40 Заключващ пирон за подбедрица(+винтове) бр. 2 20,00 
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