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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА 
 

 

1.Предмет на обществената поръчка: 

Избор на изпълнител  на обществената поръчка с предмет: „ДОСТАВКА НА 

ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” 

ЕООД        

2. Обект на обществената поръчка:  

Доставка на лекарствени продукти по смисъла на Закона за лекарствените 

продукти в хуманната медицина за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” 

ЕООД, гр. Велико Търново и съгласно условията на документацията за участие. 

Медикаментите са посочени в техническата спецификация разпределени в 114 

 позиции. Участниците могад да подават оферти за една или повоче позиции.  

3. Срок за изпълнение на обществената поръчка:  

Договорът за изпълнение на обществената поръчка ще се сключва за срок от 12 

месеца. 

4. Място на изпълнение:  

Болничната аптека на „Комплексен онкологичен център-В.Търново” ЕООД, гр. В. 

Търново, ул. „Бузлуджа” № 1; В случай, че през време на договора, на 

територията на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, 

местност Света гора, се разкрие и функционира балнична аптека, мястото на 

доставката ще бъде болнична аптека на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. 

Велико Търново, местност Света гора. За промяната на място на изпълнение на 

договора Възложителят ще уведоми писмено Изпълнителя две седмици преди 

извършване на съответната доставка. 

5. Срок за изпълнение на доставките:  

Срокът за доставяне на стоките е до 24 часа от получаване на заявка, а при 

спешни случаи и по – кратък срок, от получаване на заявка. 
6. Цел на поръчката: 

Целта на настоящата обществена поръчка е да се осигурят  необходимите  

лекарствени средства  за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, гр. 

Велико Търново, във връзка с нормалното  функциониране на лечебното 

заведение. Да се избере законосъобразно доставчик на медикаменти  за нуждите 

на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, гр. Велико Търново, съгласно българското 

законодателство и по специално по правилата на ЗОП, ППЗОП. Да се предоставят 

необходимите медикаменти за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД, 

гр. Велико Търново, с оглед стандартите за качество на тези продукти;  
 

 

 

 

 



                                              

 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
за  

възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р 

ТРЕЙМАН” ЕООД 

1.ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

Място на изпълнение Република България, Болничната аптека на „Комплексен 

онкологичен център-В.Търново” ЕООД, гр. В. Търново, ул. „Бузлуджа” № 1; В 

случай, че през време на договора, на територията на СБАЛПФЗ „Д-Р 

ТРЕЙМАН“ ЕООД , гр. Велико Търново, местност Света гора, се разкрие и 

функционира балнична аптека, мястото на доставката ще бъде болнична аптека на 

СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, местност Света гора. За 

промяната на място на изпълнение на договора Възложителят ще уведоми 

писмено Изпълнителя две седмици преди извършване на съответната доставка. 

Специфична информация: Участниците в процедурата за възлагане на 
обществената поръчка задължително оферират и доставят разрешени за употреба 
стоки на територията на Република България, съгласно  Закона за лекарствените 
продукти в хуманната медицина /ЗЛПХМ/, предлаганите стоки трябва да 
отговарят на всички поставени за тях изисквания в настоящата Техническа 
спецификация.  
Доставяните стоки трябва да притежават всички необходими обозначения, 

маркировки и други данни, в съответствие с действащото в страната 

законодателство и да са придружени от необходимите документи, съгласно 

изискванията на българските и съответните международни норми и стандарти.   

Остатъчният срок на годност на доставяните стоки, към датата на доставката 

трябва да бъде минимум 70% от обявения от производителя на стоката върху 

опаковката й. 

Когато по време на действие на договора за обществена поръчка, държавната 

регулирана цена на договорен за доставка лекарствен продукт, включен в 

Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.1 от ЗЛПХМ, стане по-ниска от 

договорената, Възложителят ще заплаща лекарствения продукт по по-ниската 

цена, считано от датата на влизане в сила на конкретното решение на 

Националния съвет по цени и реимбурсиране.    

Посочените в Техническата спецификация количества на стоките  от поръчката са 

ориентировъчни и прогнозни и не пораждат задължения на Възложителя, при 

изпълнение на договора, да ги поръча и закупи в този обем. Доставките на стоки 

при изпълнение на договора за обществена поръчка са в зависимост от 

конкретните потребности на Възложителя и направените от него писмени заявки 

за доставка. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА: 



                                              

 

  

2.1. Лекарствените продукти трябва: 

-  да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ - да притежават разрешение за 

употреба или удостоверение за регистрация, издадено по реда на ЗЛПХМ 

или по реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на 

Съвета; 

- Всички оферирани лакарствени продукти, съдържащи наркотични вещества 

следва са вписани в Приложение № 2 и 3 от ЗКНВП и да отговарят на 

изискванията на чл.68 от  ЗКНВП. 

- При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за 

регистрация или при прекратяването им на някой от лекарствените 

продукти, оферирани от участниците, следва да се декларира, че 

необходимите количества ЛП ще бъдат доставяни в  лечебното заведение  

до изчерпване на наличните количества в страната, но не повече от една 

година, считано от датата на изтичането, съответно на прекратяването, с 

изключение на случаите, когато причините за прекратяването са свързани с 

безопасността на лекарствения продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от 

ЗЛПХМ. 

 

2.2. Лекарствените продукти трябва да са с държавна регулирана цена по реда на 

чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ; 

  2.3. Лекарствените продукти,  следва да са остойностени по цени актуални към 

датата на подаване на офертата. Цената на медикаментите не може да бъде по-

висока от регулираната цена на съответното лекарство, утвърдена от 

Националния съвет по цени и реимбурсиране към Министерство на 

здравеопазването, съгласно съответните приложения. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

РАЗДЕЛ . І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ: 
 
Настоящата документация съдържа информация, която дава възможност на 

потенциалните изпълнители  да  се  запознаят  с  предмета  на  поръчката,  
условията  за  участие,  изисквания  към кандидатите и процедурата по 
провеждането й. Редът и условията, при които ще се избере изпълнител на 
поръчката, е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и Правилника 
за прилагането на Закона за обществените поръчки (ППЗОП).  Процедурата за 
възлагане на обществената поръчка е основана на принципите на публичност и 
прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на равнопоставеност и 
недопускане на дискриминация, поставяне на изисквания и критерии, които са 
съобразени с предмета на обществената поръчка като дава възможности за 
участие на всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.  

Комисията ще обяви датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на 

ценовите оферти писмено чрез обявяване на интернет страницата на възложителя: 

раздел „Профил на купувача” в сроковете , определени в ЗОП. 

Отварянето на офертите и отварянето на плика с предлаганата цена е 

публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и други лица. Представителите се допускат 



                                              

 

при представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън 

случаите на законно представителство). 

1. Предмет на  обществената поръчка. 

Предметът на обществена поръчка е: „ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

СРЕДСТВА ЗА  НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД гр. Велико 

Търново. 

Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 100 000.00 /сто хиляди/ 

лева без включен ДДС. 

2.Срок и място за изпълнение на поръчката.  

2.1.Срок на изпълнение на поръчката: 12 месеца. 

2.2.Място на изпълнение на поръчката: Република България, Болничната аптека 

на „Комплексен онкологичен център-В.Търново” ЕООД, гр. В. Търново, ул. 

„Бузлуджа” № 1; В случай, че през време на договора, на територията на 

СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД , гр. Велико Търново, местност Света гора, се 

разкрие и функционира балнична аптека, мястото на доставката ще бъде болнична 

аптека на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. Велико Търново, местност 

Света гора. За промяната на място на изпълнение на договора Възложителят ще 

уведоми писмено Изпълнителя две седмици преди извършване на съответната 

доставка. 

3. ВИД НА ПРОЦЕДУРАТА: Публично състезание по реда на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) 
 

РАЗДЕЛ II – ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания към участниците в процедурата. 

1.1. Участник в процедура за възлагане на обществената поръчка може да 

бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява 

доставката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. 

Самостоятелен участник в процедура може да бъде и клон на чуждестранно лице, 

ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен. В случай, че за доказване на 

съответствие с изискванията за икономическо и финансово състояние, технически 

и професионални способности, клонът се позовава на ресурсите на търговеца, 

клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. Подаването на офертата задължава участниците да 

приемат напълно всички изисквания и условия, посочени в тази документация, 

при спазване на ЗОП, ППЗОП и другите нормативни актове, свързани с 

изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия 

и изисквания от страна на участника ще доведе до отстраняването му. 

 1.2. В случай, че участникът участва като обединение, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите 

за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени 

в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или 

друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието 



                                              

 

на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

 1.3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната 

форма под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на 

поръчката.  

 1.4. Когато участникът е  обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение 

и/или друг приложим документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединението, както и следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: 1. правата и задълженията на участниците в 

обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението и 3. 

уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.  

 1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва 

да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за 

целите на настоящата обществена поръчка. 

 1.6. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата 

на подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва 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. В случай, че не 

е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на 

настоящата обществена поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване 

на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; 

1.7. Не се допуска промяна в състава на обединението след изтичане на 

срока за подаване на офертите за участие в процедурата за възлагане на 

настоящата обществена поръчка, като всяка извършена такава е основание за 

отстраняване на участника.  

Участникът посочва идентифицираща информация (наименование, 

ЕИК/БУЛСТАТ или др. идентификационен номер, съгласно регистрацията в 

държавата, в която е установен, лице за контакт и т.н.) в Част II: 

"Информация за икономическия оператор", буква "А": "ИНФОРМАЦИЯ ЗА 

ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР", поле 1 „Идентификация“, поле 2 „Обща 

информация“ и поле 3 „Форма на участие“ от Единния европейски документ 

за обществени поръчки (ЕЕДОП).  

 1.8. Подизпълнители: 

  1.8.1 Участниците посочват в офертата си, подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай, те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения.  

  1.8.2.  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 основания за отстраняване от процедурата.  

  1.8.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не 

отговаря на условията по т.1.8.2. 



                                              

 

  1.8.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, 

може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 

възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя.  

  1.8.5. Разплащанията по т. 1.8.4. се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен 

да го предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

  1.8.6. Към искането по т. 1.8.5. изпълнителят предоставя становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

  1.8.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.1.8.4., когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа.  

  1.8.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са 

посочени в настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на 

договор за възлагане на поръчката.  

  1.8.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на 

изпълнителя.  

  1.8.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на 

изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за 

контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. 

Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката.  

  1.8.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение 

на договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 1. за новия 

подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. новият 

подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 

дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента 

дейности.  

  1.8.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят 

представя на възложителя всички документи, които доказват изпълнението на 

условията по т.1.8.11., заедно с копие на договора за подизпълнение или на 

допълнителното споразумение в тридневен срок от тяхното сключване. 

  Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира 

като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя 

самостоятелна оферта /съгл. чл. 101, ал.9 от ЗОП/. В процедура за възлагане 

на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение. 

1.9. Използване на капацитета на трети лица: 

 1.9.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, 

независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани 

с икономическото и финансовото състояние и техническите способности. 

 1.9.2. По отношение на критериите, свързани с професионална 

компетентност, участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само 

ако лицата, с чиито образование, квалификация или опит се доказва изпълнение 



                                              

 

на изискванията на възложителя, ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет.  

 1.9.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той 

трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи 

документи за поетите от третите лица задължения.  

 1.9.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, 

за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не 

са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

 1.9.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето 

лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.1.9.4.  

 1.9.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на 

поръчката от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване 

на съответствие с критериите, свързани с икономическото и финансовото 

състояние.  

1.9.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т.1.9.2. – 1.9.4. 

Участникът посочва дали ще ползва подизпълнители или трети лица в 

Част II: "Информация за икономическия оператор", буква "В": 

"ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА 

ДРУГИ СУБЕКТИ" поле 1 „Използване на чужд капацитет“ от Единни 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).  

Участникът декларира каква част (процентно изражение) от 

поръчката възнамерява да възложи на подизпълнител в Част IV: "Критерии 

за подбор", буква "В", "ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ", поле 10) от ЕЕДОП.  

Подизпълнителите и третите лица представят отделен ЕЕДОП в 

съответствие с чл.67 ал.2 ЗОП. Чрез представения, респ. представените от 

подизпълнителите и/или третите лица ЕЕДОП, участникът доказва за 

поетите от тях задължения в съответствие с чл.66 ал.1 и чл.65 ал.3 ЗОП. 

 1.10. „Свързани лица„ по смисъла на парграф 2, т.45 Допълнителни 

разпоредби на ЗОП (ДР ЗОП) не могат да бъдат самостоятелни участници в една и 

съща процедура. 

 1.11. Забранява се на дружества, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица, пряко и/или 

косвено да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка, 

включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен в 

хипотезата на изключенията, предвидени в чл.4 Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). 

1.12. По отношение на участниците в процедурата не следва да са налице 

основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1, т.2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 ЗОП и 

чл.55, ал.1, т.1, т.2 и т.4  ЗОП. 

Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 ЗОП се отнасят за:  



                                              

 

а/ лицата, които представляват участника или кандидата;  

б/ членовете на управителни и надзорни органи на участника или кандидата;  

в/ други лица със статут, който им позволява да влияят пряко върху 

дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този, валиден за 

представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните органи. 

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

лицата. В последната хипотеза - при подаване на 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. 

Забележка: Основанията по чл.55, ал.1, т.1, т.2 и  т.4 ЗОП се отнасят за 

лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 

1.14. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които 

се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния 

орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да 

предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя. 

Участниците - при поискване от страна на възложителя, са длъжни да представят 

необходимата информация относно правно- организационната форма, под която 

осъществяват дейността си, както и списък на всички задължени лица по смисъла 

на чл. 54, ал. 2 ЗОП, независимо от наименованието на органите, в които участват, 

или длъжностите, които заемат.  

1.15. Участникът следва да декларира в Част III. "Основания за 

изключване", буква „А“: "ОСНОВАНИЯ СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ 

ПРИСЪДИ" от Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 ал.1 т.1 и т.2 ЗОП.  

1.15.1. Участникът следва да има предвид, че влязлата в сила присъда за 

престъпление по чл.194-208, чл.213а-217, чл.219-252 или чл.254а-260 от НК има 

характер на НАЦИОНАЛНО ОСНОВАНИЕ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, доколкото тези 

престъпления не са обхванати в чл.57, параграф 1 Директива 2014/24/ЕС  - не са 

обхванати в Част III. "Основания за изключване", буква „А“: "ОСНОВАНИЯ 

СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ" от Единния европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП), а са основание за задължително отстраняване от 

участие, съгласно Закона за обществените поръки.  

Поради това, ЛИПСАТА ИЛИ НАЛИЧИЕТО на това обстоятелство, следва 

да се декларира в Част III. "Основания за изключване", буква „Г“: "ДРУГИ 

ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 1) от Единния европейски 

документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП). 

Забележка: Участникът следва изрично да декларира в ЕЕДОП, липсата 

или наличието на влязла в сила присъда за престъпление по чл.194-208, чл.213а-

217, чл.219-252 или чл.254а-260 от НК.  



                                              

 

Предприетите мерки за надеждност, по отношение на тази част от 

основанието за отстраняване, се описват също в Част III. "Основания за 

изключване", буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 

МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 

2) - последно от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП). 

1.16. Участникът следва да декларира в Част III. "Основания за 

изключване", буква „Б“: "ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА 

ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ", поле 1), ако е 

приложимо и поле 2) от Единния европейски документ за обществени поръчки  

(ЕЕДОП) липсата на основания за задължително отстраняване по чл.54 ал.1 т.3, 

респ. наличието на обстоятелство по чл.54 ал.3 т.2 ЗОП. 

1.17. Участникът следва да декларира в Част III. "Основания за 

изключване", буква „В“: "ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, 

КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ" от 

Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на 

основания за задължително отстраняване по чл.54 ал.1 т.4, т.5, т.6, т.7 (полета 6), 

8), 1), 5)) и липсата на основания по чл.55 ал.1 т.1, т.2 и т.4 ЗОП (полета 2), 3),7)). 

 1.18. Участникът следва да декларира в Част III. "Основания за 

изключване", буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 

МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА" от 

Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) липсата на 

основания 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 

(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС). В случай, че по отношение на участника е налице 

обсотятелство по чл.3 т.8 ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС, но той попада в обхвата на 

изключенията съгласно чл.4 от същия закон, участникът следва да опише 

приложимото изключение в ЕЕДОП, ако са налице такива. 

Забележка: Участникът следва изрично да декларира в ЕЕДОП, коя от 

хипотезите по т.1.18. е приложима по отношение на него.  

 1.19. Когато за кандидат или участник е налице някое от основанията по чл. 

54, ал. 1 ЗОП или посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и 

преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност 

по чл. 56 ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. За тази цел участникът може да 

докаже, че: е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или 

обезпечени; е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за 

всички вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 

нарушение; е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения. Като доказателства за надеждността на участника, 

освен декларирането им в ЕЕДОП, се представят следните документи:  



                                              

 

* по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че 

задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване 

или разсрочване, заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно 

изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо 

обезщетение;  

* по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от 

съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. В 

случай, че документите са публично достъпни в електронен формат, достатъчно е 

участникът само да посочи в ЕЕДОП уеб адрес, орган или служба, издаваща 

документа, позовавайки се точно на документа.   

 Участникът декларира предприетите мерки за надеждност спрямо 

основанията за отстраняване по т.1.15 в Част III. "Основания за изключване", 

буква „А“: "ОСНОВАНИЯ СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ", поле 3) и 

4) (предпоследно и последно) от Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП).  

Участникът декларира предприетите мерки за надеждност спрямо 

основанията за отстраняване по т.1.16 в Част III. "Основания за изключване", 

буква „Б“: "ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ 

СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ ВНОСКИ", поле 2), б.“г)“ и поле 3) - последно от 

Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП).  

Участникът декларира предприетите мерки за надеждност спрямо 

основанията за отстраняване по т.1.17 в Част III. "Основания за изключване", 

буква „В“: "ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ 

НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ" от Единния 

европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) в съответстващото на 

основанието поле.  

Участникът декларира предприетите мерки за надеждност спрямо 

основанията за отстраняване по т.1.18 и по т.1.15.1 в Част III. "Основания за 

изключване", буква „Г“: "ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО 

МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО 

НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА ЧЛЕНКА", поле 

2) - последно от Единния европейски документ за обществени поръчки  (ЕЕДОП) 
 

Важно! 

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. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е 



                                              

 

издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени 

поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 ЗОП 

възможност за времето, определено с присъдата или акта. 

 

 1.20. Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен 

срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 ЗОП или 

посочено от възложителя основание по чл. 55, ал. 1 ЗОП.  

 1.21. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията 

за отстраняване и съответствие с критериите за подбор 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. Когато 

участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 

всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа изискуемата 

информация. Участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е бил 

използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че 

потвърдят, че съдържащата се в него информация все още е актуална. В тези 

случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя декларация / 

свободен текст/, с която се потвърждава актуалността на данните и 

автентичността на подписите в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на 

който е осигурен достъп до документа.  

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 

представят 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 такива, доказващи, съответствието му с поставените 

критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите 

лица, ако има такива. Възложителят няма право да изисква документи, които вече 

са му били предоставени или са му служебно известни, или могат да бъдат 

осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на 

държавите -членки. 
 

РАЗДЕЛ III - КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална 

дейност. 

1.1. Участниците трябва да имат право да търгуват на едро с лекарствени 

продукти и да притежават валидно разрешение за търговия на едро с лекарствени 

продукти, издадено от ИАЛ; 

1.2. Участниците трябва да са лицензирани търговци за извършване на 

дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични 



                                              

 

вещества и да притежават валидна лицензия за дейности с наркотични вещества 

за медицински цели, съгл. ЗКНВП, издадена от МЗ; 

 1.3. Съгласно чл.60 ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 

регистрацията си в аналогични регистри съгласно законодателството на 

държавата-членка, в която са установени. 

 1.4. При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за 

регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва 

доставка съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. 

 1.5. При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на 

горепосоченото изскване съобразно вида и дела от поръчката, който ще 

изпълняват. 

 1.6. Участникът следва само да посочи информацията по т.1.1. - 1.4. в 

Част IV: "Критерии за подбор", буква "А": "ГОДНОСТ", поле 1) от ЕЕДОП. 

1.7. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата 

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. Документи, чрез които се 

доказва съответствието с изискването по т. 1.: валидно разрешение за търговия 

на едро с лекарствени продукти и валидна лицензия за дейности с наркотични 

вещества за медицински цели/ако е приложимо/. Посочените документи не се 

представят в случай, че вече са били предоставени на Възлжоителя или са му 

били служебно известни или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до 

съответната национална база данни. 

Важно! Анагажимент на участника, избран за изпълнител е да поддържа 

актуалността на изискуемите от Възложителя удостоверения и др. подобни 

документи за целия срок на договора. В случай, че валидността на някой от 

посочените документи изтича през време на действие на договора, изпълнителят 

следва да стартира своевременно процедура по тяхното подновяване и 

актуализиране.  

2. Икономическо и финансово състояние. 

Възложителят няма такива изисквания. 

 Участникът следва да НЕ декларира НИЩО в  информацията по т.2.1. - 

т.2.4. в Част IV: "Критерии за подбор", буква Б: "ИКОНОМИЧЕСКО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ", поле 5) от ЕЕДОП.  

3. Технически и професионални способности. 

3.1.Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата на 

подаване на офертата, следва да е изпълнил минимум 1 (една) дейност/доставка, 

идентична или сходна с предмета на настоящата обществена поръчка. Обемът не 

е от значение. 

Под „дейност/доставка, сходна с предмета на настоящата обществена 

поръчка“ следва да се разбира доставка на лекарствени продукти/медикаменти.  



                                              

 

3.2. Участникът следва да декларира само  информацията по т.3.1. в Част 

IV: "Критерии за подбор", Раздел "В": "ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ 

СПОСОБНОСТИ", поле 1б) от ЕЕДОП.  

3.3. Преди сключването на договора за възлагане на настоящата 

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. Документи, чрез които се 

доказва съответствието с изискването по т.3: списък на дейностите/ доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка. Посочените документи не се представят в случай, че 

вече са били предоставени на Възложителя или са му били служебно известни 

или са достъпни чрез пряк и безплатен достъп до съответната национална база 

данни.  

 3.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, 

съответствието с критерия за подбор се доказва от обединението участник, а не от 

всяко от лицата, включени в него. При участие на подизпълнители, същите следва 

да отговарят на горепосоченото изискване съобразно вида и дела от поръчката, 

който ще изпълняват.  

 Важно! Възложителят може да не приеме представено доказателство за 

технически и професионални способности, ако то произтича от лице, което 

има интерес, който може да води до облага, по смисъла на чл.2, ал.3 Закон за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ).  

РАЗДЕЛ IV – КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

МЕТОДИКА 

1. Икономически най – изгодна оферта.  

1.1. Настоящата обществена поръчка ще бъде възложена въз основа на 

„икономически най-изгодна оферта“.  

1.2. Икономически най – изгодната оферта се определя въз основа на 

критерия: „най - ниска цена“. 

Общата цена за изпълнение на поръчката, предложена от участниците, 

следва да включва всички разходи за нейното изпълнение.  

Предлаганата от участниците цена, задължително трябва да бъде в 

български лева, с точност до втория знак след десетичната запетая, изписана 

цифром и словом. При разминаване между посочената цифром и словом цена, за 

правилна се приема стойността, посочена с думи. Допуснатите от участника 

аритметични грешки при определянето на общата цена за изпълнение на 

поръчката, са изцяло за негова сметка.  

   1.3. На първо място се класира този участник, в чиято оферта е предложена 

най-ниска цена за изпълнение на обществената поръчка, Останалите участници се 

класират в низходящ ред, съгласно предложената от тях цена. В случай, че най - 

ниската предложена цена е представена в две или повече оферти, комисията по 

чл.103 ЗОП провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 



                                              

 

класираните на първо място оферти. Класиране ще се извършва за всяка една 

позиция поотделно. 
 

РАЗДЕЛ V - ОБСТОЯТЕЛСТВА, НАЛИЧИЕТО НА КОИТО Е 

ОСНОВАНИЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

§ 1. Общи основания за отстраняване. 

1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка участник за когото са налице основанията по  чл.54, ал.1, т.1-

7 и чл.55, ал.1,т.1, т.2 и т.4  от ЗОП, възникнали  преди или по време на 

процедурата.  

 

§ 2. Други основания за отстраняване. 

 2.1. Освен на основанията по чл.54 и чл.55 ЗОП, възложителят отстранява 

от процедурата:  

 2.1.1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или 

не изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, или в 

документацията;  

 2.1.2. участник, който е представил oферта, която не отговаря на 

предварително обявените условия на поръчката в обявлението за обществена 

поръчка и/или в настоящата документация; 

 2.1.3. участник, който не е представил в срок обосновката почл. 72, ал.1 

ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72 ал.3-5 ЗОП; 

 2.1.4. участници, които са свързани лица по смисъла на § 2., т.45 ДР ЗОП. 

 

§ 3. Специфични основания за изключване. 

3.1. Участниците в настоящата обществена поръчка и контролираните от 

тях лица следва да НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, съгласно чл. 3 Закон за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).  

Забележка:  

Съгласно чл.4 ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се 

прилагат, когато:  

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва 

дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се 

търгуват на регулиран пазар или многостранна система за търговия в 

държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов 

надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на 

Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за 

емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран 

пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни 



                                              

 

международни стандарти и действителните собственици - физически лица, са 

разкрити по реда на съответния специален закон;  

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има 

влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в 

сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от  

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка или 

дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 или се търгува 

на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка 

на Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за  

Европейското икономическо пространство;  

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на 

периодични печатни произведения и е представило информация за 

действителните собственици - физически лица, по реда на Закона за 

задължителното депозиране на печатни и други произведения;  

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава - страна по 

Споразумението за държавните поръчки на Световната търговска 

организация, както и на държава, с която Европейският съюз има сключено 

двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени 

поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - 

физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се 

прилага споразумението;  

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или 

територия съгласно Решение на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за 

асоцииране на отвъдморските страни и територии към Европейския съюз 

("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 2013 г.) и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра 

по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;  

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република 

България има сключено международно търговско и/или икономическо 

споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите 

действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от  

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е част от икономическа група, чието дружество майка е 



                                              

 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има 

сключено международно търговско и/или икономическо споразумение, 

включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги 

на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици 

- физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС;  

  

3.2. Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството – 

участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

В случай че, дружеството – участник е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва и конкретното изключение .   
 

РАЗДЕЛ VI - ОФЕРТА 

 

1. Съдържание на офертите. 

 1.1. Всички документи, съдържащи се в офертата, трябва да са: 

1.1.1. Подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с 

оригинала”, подпис, с изключение на документите, за които са посочени 

конкретните изисквания за вида и заверката им; 

 1.1.2. Документите и данните в офертата се подписват само от лица с 

представителни функции, назовани в удостоверението за актуално състояние или 

упълномощени за това лица. Във втория случай се изисква да се представи 

нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции; 

1.1.3. Офертите за участие се изготвят на български език сългасно член 101, 

ал. 6 ЗОП. 

1.1.4. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа 

точно към обявените от възложителя условия и изискванията на чл. 47, ал.1, ал.2 и 

ал.3 Правилник за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП). 

 1.2. Документите по т. 1.1. се представят, в запечатана непрозрачна 

опаковка, върху която се посочва следното: 

А)  Наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо  

Б)  Адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника. 

В) Наименованието на  поръчката. 

 1.3. Опаковката по т.1.2. включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 

ППЗОП, опис на представените документи, както и отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ", който 

съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 ППЗОП.  

УЧАСТНИЦИТЕ ПРЕДСТАВЯТ ОФЕРТИТЕ СИ САМО НА ХАРТИЕН 

НОСИТЕЛ , НО  В ОТДЕЛНИЯ ЗАПЕЧАТАН НЕПРОЗРАЧЕН ПЛИК С НАДПИС 

"ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ" СЕ ПОСТАВЯ ОСВЕН ХАРТИЕН 

ВАРИАНТ НА ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ И НЕГОВ ЕЛЕКТРОНЕН ТАКЪВ. 

1.4. Съдържание на опаковката по т.1.2.: 

  1.4.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата подписан от 

участника – представя се в свободен текст; 



                                              

 

  1.4.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 

за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, 

а когато е приложимо и ЕЕДОП за всеки от участниците в обединение, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще 

бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката, съдържащ информация относно 

личното състояние и критериите за подбор - попълва се Образец № 1;  

Когато офертата се подава от участник-обединение, Образец №1 се 

подава и от обединението-участник.  

  1.4.3. Документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност / когато е приложимо/ - представя се заверено от участника копие 

на неоходимите документи; 

  1.4.4. Документ, от който да е видно правното основание за 

създаване на обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът 

е обединение, което не е регистрирано юридическо лице), когато е приложимо - 

представя се нотариално заверено копие; 

                     1.4.5. Възложителят само информира участниците, че спечелилилите 

и определени за изпълнители участници ще попълнят -  Декларация по чл. 6 ал. 

2 Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец №2. - на етап сключване 

на договор;  

Този образец, на етап подаване на оферти не се представя към съдържанието 

на опаковката с офертата. Когато участникът, определен за изпълнител  е 

обединение, което не е юридическо лице, Образец № 2 се представя от всеки 

участник в обединението.  

  1.4.6. Техническо предложение - попълва се Образец №3 и 

Приложение 3.1 от настоящата документация, съдържащо: 

  а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава 

офертата, не е законният представител на участника/ оригинал или нотариално 

заверено копие/; 

  б) предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя; 

  в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на 

договор; 

  г) декларация за срока на валидност на офертата; 

  д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната 

среда, закрила на заетостта и условията на труд; 

  е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, 

когато това се налага от предмета на поръчката;  

  ж) декларация за конфиденциалност на информацията – попълва се 

Образец №4,  съгласно чл. 102 ЗОП, подписана от участника /ако участникът 

счете, че е нужно и необходимо/. Възложителят няма право да разкрива 

информация, предоставена му от участници, посочена от тях като 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не 

могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията в 

офертите им, които подлежат на оценка.  



                                              

 

Техническото предложение кандидатите попълват в Приложение № 3.1 от 

документацията, Попълват се само номенклатурните единици, за които се 

участва, без да се изтриват останалите. 

 Кандидатите попълват Приложение №3.1, като вписват в колона: 

 -№4 Търговско наименование на лекарствените продукти; 

 -№5 Наименование на производителя; 

Техническото предложение се представя единствено на хартиен носител 

 

 1.4.7. Ценово предложение, съдържащо предложението на участника 

относно прогнозната обща цена за доставката - попълват се Образец № 5 и 

Приложение 5-1.  – представят се в общата опаковка, но в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис "ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ ПАРАМЕТРИ".  

Ценовото предложение следва да бъде подписано от лицето, което 

управлява и представлява участника по закон, или от пълномощник с 

изрично нотариално заверено пълномощно да подпише ценовото 

предложение. Може да се подава предложение за една или повече 

номенклатурни единици. 

Ценовото предложение на участниците трябва да включва обща цена за 

изпълнение на поръчката в лв. без ДДС, формирана като сбор от единичните 

цени на всички артикули по поръчката:  

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в 

процедурата.  

В случай на допусната аритметична или техническа грешка при 

образуване на цените, участникът ще бъде отстранен.  

Всички цени следва да бъдат в български лева, закръглени до втори 

знак след десетичната запетая.  

При несъответствие между посочената цифром и посочената словом 

цена за изпълнение на поръчката, ще бъде взето предвид ценовото 

предложение, изписано с думи.  

Извън плика "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената, предложена от Участника.  

Ценова оферта Образец №5 

Приложение 5-1 се попълва както следва: 

Попълват се само следните колони: 

Колона №4 /„Търговско наименование на лекарствените продуктие”/- Попълва се 

търговското наименование на медикаментите, които участника оферира в 

откритата процедура.; 

Колона №5  / „Наименование на производител”/- записва се наименование на 

производител; 

Колона № 8/ „Единична цена за единица мярка”/-  попълва се цената за брой 

таблета, капсула  ампула и т.н. / без ДДС; 

Колона № 9/ „Единична цена за единица мярка”/-  попълва се цената за брой 

таблета, капсула  ампула и т.н. / без ДДС- словом; 



                                              

 

Колона №10 /“Обща стойност без ДДС“/ - посочва се цената на минималното 

прогнозно количество предлаганото от кандидата на база на прогнозното 

количество медикаменти за 12 месеца без ДДС; 

Колоните попълнени от възложителя не се променят! 

1.4.8. За участие в процедурата участникът подготвя и представя оферта, 

която трябва да съответства напълно на условията и образците, съдържащи се в 

обявлението и в документацията за обществената поръчка. Неспазването на това 

изискване води до отстраняване на участника от участие в процедурата. 

§ 2. Срок за валидност на офертите. 

2.1. Офертите трябва да бъдат валидни не по – малко от 90 календарни 

дни / 3 месеца/. 

 2.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на 

офертите, когато той е изтекъл преди приключването на процедурата. Участник, 

който след покана и в определения срок не удължи срока на валидност на 

офертата си, се отстранява от участие. 

 

3. Подаване, отваряне, разглеждане и класиране на офертите. 

Крайният срок за получаване на офертите е до 15:00 часа на 21.03.2018 г. в 

деловодството на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, гр. В.Търново, местност 

„Света гора”. 

Отварянето на офертите ще се състои от 11.00 часа на 23.03.2018 г. в сградата 

на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД, гр. В.Търново, местност „Света гора”. 

При промяна в датата, часа или мястото на отваряне на заявленията за 

участие или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез 

профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.  

   3.1. 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 на 

Възложителя, посочен в обявлението за поръчка. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

Възложителя на посочения адрес. Възложителят няма да съдейства по какъвто и 

да било начин за получаване на оферти, изпратени: до куриерски, респ. пощенски 

офис; на друг адрес, различен от посочения; до поискване или др. подобни.  

   3.2. Документите свързани с участието в процедурата се представят от 

участника в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: 

наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо;  адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 

електронен адрес; наименованието на поръчката.  

 3.3. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния 

срок за получаване или в незапечатана, или в опаковка с нарушена цялост. 

 3.4. Крайният срок за подаване на офертите е посочен в обявлението за 

възлагане на обществена поръчка. 

 3.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на 

оферти пред мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, 

те се включват в списък, който се подписва от представител на възложителя и от 

присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, 



                                              

 

като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не 

са включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се 

предават на председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. 

Протоколът се подписва от предаващото лице и от председателя на комисията 

 3.6. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. При промяна на датата и 

часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено, чрез 

публикуване на съобщение в профила на купувача, най - малко 48 часа, преди 

новоопределения час. В случай, че не присъства при отваряне на офертите лицето, 

което по закон, съдебно решение (удостоверение за актуално състояние) 

управлява или представлява участника, е необходимо представителят на 

кандидата да удостовери представителната си власт с изрично нотариално 

заверено пълномощно, което се представя на комисията преди отваряне на 

офертите. 

3.7. Офертите ще бъдат отворени, разгледани, оценени и класирани от 

комисия, назначена от Възложителя, съгласно чл.103 ЗОП, която ще започне 

своята работа в посочения в Обявлението за обществена поръчка час и дата, в 

сградата Възложителя. 

3.8. Ценовите предложения ще бъдат отворени и оповестени на място, ден и 

час, обявени в профила на купувача на Възложителя, най-малко два работни дни 

преди тяхното отваряне. Преди отварянето на ценовите предложения комисията 

обявява на присъстващите лица резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели, когато част от показателите за оценка обхващат параметри от 

техническото предложение. 

3.9. Действията на комисията се извършват в следната последователност: 

  3.9.1. отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни 

опаковки и оповестява тяхното съдържание, проверява за наличието на отделен 

запечатан плик с надпис „Предлагани ценови параметри"; 

  3.9.2. най-малко трима от членовете на комисията подписват 

техническото предложение и плика с надпис „Предлагани ценови параметри";  

  3.9.3. комисията предлага по един от присъстващите представители на 

другите участници да подпише техническото предложение и плика с надпис 

„Предлагани ценови параметри", с което публичната част от заседанието 

приключва; 

  3.9.4. комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 ППЗОП за 

съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 

поставени от възложителя, и съставя протокол; 

  3.9.5. когато установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, или 

несъответствие с изискванията към личното състояние или критериите за подбор, 

комисията ги посочва в протокола по т.3.9.4 и изпраща протокола на всички 

участници в деня на публикуването му в профила на купувача. В срок до 5 

работни дни от получаването на протокола участниците, по отношение на които е 

констатирано несъответствие или липса на информация, могат да представят на 

комисията нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 



                                              

 

допълнена информация. Допълнително предоставената информация може да 

обхваща и факти и обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за 

получаване на оферти или заявления за участие. Тази възможност се прилага и за 

подизпълнителите и третите лица, посочени от участника. Участникът може да 

замени подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят 

или третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води 

до промяна на техническото предложение. Когато промените се отнасят до 

обстоятелства, различни от посочените по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият 

ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от лицата, които могат самостоятелно да 

представляват кандидата или участника; 

  3.9.6. след изтичането на 5 - дневния срок по т.3.9.5., комисията 

пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно 

съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и 

критериите за подбор; 

  3.9.7. при извършването на предварителния подбор и на всеки етап от 

процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 

заявени от участниците, и/или да проверява заявените данни, включително чрез 

изискване на информация от други органи и лица; 

  3.9.8. комисията не разглежда техническите предложения на 

участниците, за които е установено, че не отговарят на изискванията за лично 

състояние и на критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и 

проверява за тяхното съответствие с предварително обявените условия;  

  3.9.9. ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка 

обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото 

предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите 

показатели;  

  3.9.10. комисията обявява резултатите от оценяването на офертите по 

другите показатели, отваря ценовите предложения и ги оповестява; 

  3.9.11. комисията класира участниците по степента на съответствие на 

офертите с предварително обявените от възложителя условия. За всяка 

номенклатурна позиция се прави класиране от комисията;  

  3.9.12. когато комплексните оценки на две или повече оферти са 

равни, с предимство се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни 

предложения, преценени в следния ред: 1. по-ниска предложена цена; 2. по-

изгодно предложение по показатели извън посочения по т. 1, сравнени в 

низходящ ред съобразно тяхната тежест;  

  3.9.13. комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти, ако участниците не могат 

да бъдат класирани в съответствие с т.3.9.12; 

  3.9.14. действията на комисията се протоколират като резултатите от 

работата й се представят на възложителя за утвърждаване. 

  3.9.15. Възложителят  утвърждава или  връща на комисията 

протоклите с писмени указания, когато: информацията в тях не е достатъчна за 

вземането на решение за приключване на процедурата, и/или констатира 

нарушение в работата на комисията, което може да бъде отстранено, без това да 



                                              

 

налага прекратяване на процедурата. В последния случай, комисията представя на 

възложителя нови протоколи, които съдържа резултатите от преразглеждането на 

действията й.  

  3.9.16. След утвърждаване на протоколите възложителят издава 

решение за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

Решенията се изпращат в един и същи ден на участниците и се публикуват в 

профила на купувача на Възложителя. 
 

§ 4. Необичайно благоприятни оферти. 

 4.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или 

разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от 

средната стойност на предложенията на останалите участници по същия 

показател за оценка, възложителят изисква подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване, която се представя в 5-дневен срок от получаване 

на искането. 

 4.2. Обосновката по предходната точка може да се отнася до: 

 4.2.1. икономическите особености на производствения процес, на 

предоставяните услуги или на строителния метод; 

 4.2.2. избраните технически решения или наличието на изключително 

благоприятни условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите 

или за изпълнението на строителството; 

 4.2.3. оригиналност на предложеното от участника решение по 

отношение на строителството, доставките или услугите; 

 4.2.4. спазването на задълженията по чл. 115 ЗОП; 

 4.2.5. възможността участникът да получи държавна помощ. 

 4.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по т.4.2., на които се позовава участникът. 

При необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. 

Обосновката може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато 

представените доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената 

цена или разходи. 

 4.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, 

свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право, 

приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното 

екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение № 10 към 

ЗОП. 

 4.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена е с 

повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато 

участникът не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с 

вътрешния пазар по смисъла на чл. 107 от Договор за функциониране на 

Европейския съюз (ДФЕС). Възложителите са длъжни да уведомяват 

Европейската комисия за всички случаи по тази точка. 
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 4.6. При непредставяне на обосновката в срока по т.4.1.  или при преценка, 

че същата е необективна и/или непълна, комисията може да предложи офертата да 

се отхвърли и участникът да се отстрани от процедурата. 
 

РАЗДЕЛ VII - ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА И ОБЖАЛВАНЕ 

 

§ 1. Основания за прекратяване на процедурата за възлагане на обществена 

поръчка. 

 1.1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена 

поръчка с мотивирано решение при наличие на някое от обстоятелствата, 

съгласно чл. 110 ЗОП, а именно: 

 1.1.1. не е подадена нито една оферта; 

 1.1.2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, 

включително за форма, начин и срок, или са неподходящи, съгласно § 2, т.25 ДР 

на ЗОП; 

 1.1.3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи 

договор; 

 1.1.4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, 

които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е 

обявена процедурата; 

 1.1.5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112 ал. 1 ЗОП 

не се сключва договор за обществена поръчка; 

 1.1.6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 

възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да 

осигури; 

 1.1.7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от 

възлагане на договора 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; 

 1.1.8. са необходими съществени промени в условията на обявената 

поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

 1.2. Възложителят може да прекрати процедурата за обществена поръчка с 

мотивирано решение в случаите, посочени в чл. 110 ал. 2 ЗОП, а именно: 

 1.2.1. е подадена само една оферта; 

 1.2.2. има само една подходяща оферта; 

 1.2.3. участникът, класиран на първо място: 

  а) откаже да сключи договор; 

  б) не изпълни някое от условията по чл. 112 ал. 1 ЗОП, или 

  в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

 1.3. Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне 

на изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди 

сключването на договора възникне обстоятелство по чл.110 ал. 1 т. 4, 6 и 8 или ал. 

2, т. 4 ЗОП. 
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§ 2. Обжалване. 

 2.1. Решенията на възложителя по процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, както и действията и бездействията на възложителя, с които се 

възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата, подлежат на 

обжалване пред Комисията за защита на конкуренцията по реда на Глава 28 ЗОП. 

 2.2. Жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по 

чл.100 ал.3 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или решението 

за одобряване на обявлението за изменение или допълнителна информация. 

 2.3. Не подлежат на самостоятелно обжалване действията на възложителя 

по издаване на решенията по т.2.1. 

 2.4. Жалба се подава едновременно до Комисията за защита на 

конкуренцията и до възложителя, чието решение се обжалва. 
 

РАЗДЕЛ VIII - ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
 

§ 1. Сключване на договор. 

 1.1. Възложителят сключва писмен договор с определения за изпълнител 

участник по реда и при условията на Глава Тринадесета, Раздел II Закон за 

обществени поръчки. При подписване на договора участникът, избран за 

изпълнител е длъжен да представи следните документи: 

 1.1.1. Документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, т.3 и т.6 ЗОП и на 

посочените в обявлението обстоятелства по чл.55, ал.1 ЗОП, освен когато 

законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на 

някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето 

им безплатно на възложителя.  

  1.1.2. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се 

издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение съгласно закона на държавата, в която е 

установен.  

  1.1.3. Когато клетвената декларация няма правно значение според 

съответния национален закон, участникът представя официално заявление, 

направено пред компетентен орган в държавата, в която той е установен.  

  1.1.4. Когато участникът е обединение, документите се представят от 

всеки един от членовете в обединението. 

  1.1.5. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано 

обединение на физически и/или юридически лица и възложителят не е предвидил 

в обявлението изискване за създаване на юридическо лице, договорът за 

обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация / ако е 

приложимо/ и регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение. В случай, че 

обединението се състои от чуждестранни физически и/или юридически лица, те 

представляват еквивалентен документ за регистрация от държавата, в която са 

установени. 



                                              

 

 1.1.6. На основание чл. 67 ал.6 ЗОП, избраният за изпълнител участник 

следва да представи, преди сключването на договора за възлагане на обществена 

поръчка, актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените 

критерии за подбор, освен ако същите вече са били представени на възложителя 

или са му служебно известни или могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен 

достъп до националните бази данни на държавите - членки.  

 

Важно! Документите по т.1.1.1. и 1.1.6. се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 
 

1.1.7. Оригинал на документ за гаранция за изпълнение и на гаранцията, 

която обезпечава авансово предоставените средства в съответствие с условията 

в обявлението за обществена поръчка и настоящата документация / ако се изисква 

такава/. 

 1.2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на 

първо място: 

 1.2.1. откаже да сключи договор; 

 1.2.2. не изпълни някое от условията по т.1.1.; 

 1.2.3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

 1.3. В случаите по т.1.2., възложителят може да измени влязлото в сила 

решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да 

определи втория класиран участник за изпълнител. 

 1.4. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в 

сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е 

допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 

14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за 

определяне на изпълнител. 

 1.5. Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди 

изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници 

за решението за определяне на изпълнител в случай, че определеният за 

изпълнител е единственият заинтересован участник и няма заинтересовани 

кандидати. 

  

§ 2. Форма на договора.  

 2.1. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в 

проекта на договор се допускат по изключение, когато са изпълнени условията на 

чл.116 ЗОП. 

  

РАЗДЕЛ IX - ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

§ 1.   Допълнителна информация. 



                                              

 

 1.1. Участниците получават неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до 

документацията на интернет адреса на Възложителя, раздел „Профил на 

купувача”.  

 1.2. За доказване на личното състояние, на съответствието с критериите за 

подбор или на съответствие с техническите спецификации кандидатът или 

участникът може да представи удостоверение за регистрация в официален списък 

на одобрени стопански субекти или сертификат, издаден от сертифициращ орган.  

 1.3. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, 

включени в настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок 

приоритет в следната последователност:  

a) Решение за откриване на обществената поръчка;  

b) Обявление за обществена поръчка; 

c) Документация за участие; 

d) Проект на Договор; 

e) Образците към документацията; 

 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място. 

 

1.4. За всички неуредени въпроси в настоящата документация за участие ще 

се прилагат разпоредбите на ЗОП, ППЗОП, Търговския закон, и другите 

действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.           

  

 

§ 2. Изчисляване на сроковете. 

2.1. Сроковете в тази документация ще бъдат изчислявани, както следва: 

  2.1.1. При определянето на срокове, които са в дни и се броят след 

определено действие или събитие, не се брои денят на настъпване на действието 

или на събитието. Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича 

в първия присъствен ден. 

  2.1.2. Когато срокът изтича определен брой дни преди известен ден, 

този ден се взема предвид при определяне на датата, до която се извършва 

съответното действие. 

  2.1.3. Последният ден на срока изтича в съответния час, посочен от 

възложителя.  

  2.1.4. Когато срокът се брои в дни, се има предвид календарни дни, 

освен ако изрично не е предвидено, че дните са работни. В този случай, се броят 

само работни дни. 

 

§ 3.  Обмен на информация. 

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка 

не се позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, 

освен по реда, определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, 

участник или техни представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на 

процедурата; 



                                              

 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи 

отношение към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват 

информация относно извършваните от тях действия по или във връзка с откритата 

процедура, освен в случаите и по реда, определени с документацията. 

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за 

всяко свое решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в 

тридневен срок от издаването им. 

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат: 

  3.4.1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 

  3.4.2. по факс. 

3.5. Избраният от възложителя начин, съгласно т.3.4., трябва да позволява 

удостоверяване на датата на получаване на решението. 

3.6. Когато решението не е получено от  участника по някой от начините, 

посочени в т. 3.4, възложителят публикува съобщение до него в профила на 

купувача. Решението се смята за връчено от датата на публикуване на 

съобщението. 

 3.7. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на 

ЗОП. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                              

 

ПРОЕКТ ! 

 

Д О Г О В О Р  
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ 

СРЕДСТВА ЗА НУЖДИТЕ НА СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД” 

№….......................... 

 

Днес, ……………2018 г., в гр. Велико Търново, чл. 112 във вр. с чл. 108, т.1 

от ЗОП и Решение № …................на Управителя на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” 

ЕООД за определяне на изпълнител между: 

 1. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ „Д-Р ТРЕЙМАН” ЕООД,  ЕИК 

000130104 със седалище и адрес на управление: 5000,  гр. В. Търново, местност 

Света гора – стационар и адрес за кореспонденция: 5000, гр. Велико Търново, 

местност Света гора, www.sbalpfz-vt.com, e-mail: odpfzs_vt@abv.bg, 

представлявано от д-р Стела Денчева Стефанова – Управител, наричан по-долу за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна 

и 

2.........................................., със седалище и адрес на 

управление:...................,ЕИК/БУЛСТАТ:..........................., вписано в Търговския 

регистър към Агенцията по вписванията,  представлявано 

от..............................Управител, тел………….., факс……………, 

ел.поща……………….. наричано за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ, от друга страна 

 

се сключи настоящият договор, с който страните се споразумяха за следното: 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е избрал ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез открита процедура за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени средства за 

нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман” ЕООД. 

1.2. Обществената поръчка е проведена в съответствие с нормите на Закона 

за обществените поръчки и  приложимите нормативни актове и процедури. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да достави 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лекарствени средства/медикаменти/ наричани по нататък 

„стоките”/, описани в Ценовата оферта /Приложение №1/ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , 

която е неразделна част от настоящия договор, срещу тяхното заплащане от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

2.2. Доставките се извършват след писмена заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Последният 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 

поръчката. 

2.3. Възложителят има право да променя посочените прогнозни количества 

лекарствени продукти съобразно нуждите си, включително да се отказва от 

доставката на определени видове, както и да заявява нови, които не са включени в 

Приложение № 1, но са в изпълнение на предмета на договора. Под „нови видове” 

се има предвид: при спиране от производство и/или внос, еквивалент на видовете 

лекарствени продукти, които са включени в Приложение № 1. 

 

 

ІІІ. ФИНАНСОВИ УСЛОВИЯ. ОБРАЗУВАНЕ НА ЦЕНАТА. НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ 

3.1. Цената, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  се задължава да заплаща на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за извършените доставки на лекарствените средства, е крайната 

доставна цена, предложена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  и посочена в лева без ДДС в 

Ценовата му оферта – колона  „Цена на единица мярка лекарствена форма без 

ДДС”.  

3.1.1. Общата цена на доставката по настоящия договор не следва да 

надвишава сумата от .................... лева без ДДС / прогнозната стойност на 

доставката/, а единичните цени на отделните лекарствените средства  не следва да 

надвишават цените, съгласно Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, колона  „Цена 

на единица мярка лекарствена форма без ДДС”. 

3.1.2. Когато по време на действие на договора за обществена поръчка, 

държавната регулирана цена на договорен за доставка лекарствен продукт, 

включен в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал.1  от ЗЛПХМ, стане по-

ниска от договорената, Възложителят ще заплаща лекарствения продукт по по-

ниската цена, считано от датата на влизане в сила на конкретното решение на 

Националния съвет по цени и реимбурсиране.    

3.2. Цената е определена при условията на краен получател за целия срок на 

договора. 

3.3. Договорената цена не подлежи на изменение от страните по настоящия 

договор, освен в случаите на  Закона за обществените поръчки, а конкретните 

единични цени на лекарствен продукт, включен в Позитивния лекарствен списък 

по чл. 262 от ЗЛПХМ могат да бъдат променяни, само при условията на 

настоящия договор – т.3.1.2.  

3.4. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез 

банков превод по следната сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: IBAN 

…………………………………………....................... 

3.5. Доставените стоки се заплащат при условията на отложено плащане в 

срок до 60 /шестдесет/  календарни дни, след доставката и представяне на 

доставна фактура, задължително съдържаща следните реквизити: наименование 

на артикула, мярка и брой в опаковка, партиден номер, срок на годност / в 

приложимите случай/ , разрешително, издадено от ИАЛ / в приложимите случай/ 

и приемо-предавателен протокол. 

3.6. В случаите, когато доставката е осъществена, без да са спазени 

изискванията по изпълнението й, определени в настоящия договор, 



                                              

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се освобождава от задължението да плати цената на съответната 

доставка. 

 

ІV. СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 

4.1. Срокът за доставяне на стоките е до 24 часа от получаване на заявка, а в 

спешни случаи, въз основа на изрично искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - в по-кратък 

срок, от получаване на заявка. 

4.2. При подадена заявка за спешно изпълнение, срокът на доставка се 

уговаря между страните по договора. 

4.3. В случай на обективна невъзможност за изпълнение на доставката в срок, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен да съобщи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за закъснението, за 

причините, довели до закъснението, и за възможностите и срока на доставка. 

Съобщаването е писмено. В противен случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯ губи правата си по 

настоящия договор за доставките (стоките), за които е в забава. 

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е: краен получател 

Болничната аптека на „Комплексен онкологичен център-В.Търново” ЕООД, гр. В. 

Търново, ул. „Бузлуджа” № 1; В случай, че през време на договора, на 

територията на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД , гр. Велико Търново, 

местност Света гора, се разкрие и функционира балнична аптека, мястото на 

доставката ще бъде болнична аптека на СБАЛПФЗ „Д-Р ТРЕЙМАН“ ЕООД, гр. 

Велико Търново, местност Света гора. За промяната на място на изпълнение на 

договора Възложителят ще уведоми писмено Изпълнителя две седмици преди 

извършване на съответната доставка. 

. 

5.2. Собствеността и рискът от случайно погиване или повреждане на стоките 

преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на 

доставяне с приемо – предавателен протокол. 

 

VІ. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са пристигнали в 

мястото на доставяне, съгласно подписания приемо-предавателен протокол. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

7.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1) да достави стоките в договорения срок и да ги предаде, придружени с 

необходимата документация за качество и произход и съгласно Наредба № 

39/13.09.2007 г. за принципите и изискванията за добрата дистрибуторска 

практика; 

2) да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 

доставяне; 

3) след доставяне на стоките до крайния получател да представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в точка 3.5 от настоящия договор. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност при несъответствие между изброените в 

точка 3.5 документи и реалните данни. 



                                              

 

7.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да носи пълна отговорност за действията 

и/или бездействията на подизпълнителите и/или на своите служители, в случай че 

ползва такива при изпълнението на договора; 

7.3. Изпълнителят се задължава да сключи договор/договори за 

подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители в срок от 15 дни от 

сключване на настоящия Договор.В срок до 3 дни от сключването на договор за 

подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в 

офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

7.4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да използва подизпълнители за 

изпълнение на дейности по предмета на договора, съобразно посоченото в 

неговата оферта за участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

7.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи плащането на извършените от 

него доставки в посочените срокове и условия. 

 

VІІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

8.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1) да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор; 

2) да заплати доставените стоки в уговорените срокове. 

8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме и заплати само количествата, 

които писмено е заявил. В тежест на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е да удостовери заявката и 

нейното получаване от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ . 

8.3.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на 

договора да осъществява контрол на изпълнението, без с това да пречи на 

самостоятелността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

8.4.Възложителят има право да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да 

му представи договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители / ако е заявил ползването им/. 

8.5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за цялостно усвояване на 

посочените в номенклатурата доставки. 

8.6. Възложителят има право да изисква от Изпълнителя да сключи и да му 

представи копия от договори за подизпълнение с посочените в офертата му 

подизпълнители. 

 

ІХ. ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен 

представител  на възложителя. 

9.2. При приемането на стоките се подписва приемо-предавателен 

/експедиционен/ протокол, удостоверяващ, че стоките от съответния вид, 

количество и качество. 

9.3.Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 

работата на подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на 

http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788
http://web.apis.bg/p.php?i=2752471#p28982788


                                              

 

Изпълнителя и подизпълнителя по реда и при условията на настоящия Договор, 

приложими към Изпълнителя. 

 

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

10.1. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да 

отговаря на техническите стандарти на производителя. 

10.2. Към датата на доставката, гаранционният срок на стоките, предмет на 

настоящия договор, е съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, но не е по-малък от 

70% от остатъчния срок на годност. 

10.3.Лекарствените продукти трябва: 

 да отговарят на изискванията на ЗЛПХМ - да притежават разрешение за 

употреба или удостоверение за регистрация, издадено по реда на ЗЛПХМ или по 

реда на Регламент (ЕО) № 726/2004 на Европейския парламент и на Съвета; 

Всички  лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества следва са 

вписани в Приложение № 2 и 3 от ЗКНВП и да отговарят на изискванията на чл.68 

от  ЗКНВП. 

При изтичане на срока на разрешението за употреба/удостоверението за 

регистрация или при прекратяването им на някой от лекарствените продукти, 

оферирани от участниците, следва да се декларира, че необходимите количества 

ЛП ще бъдат доставяни в  лечебното заведение  до изчерпване на наличните 

количества в страната, но не повече от една година, считано от датата на 

изтичането, съответно на прекратяването, с изключение на случаите, когато 

причините за прекратяването са свързани с безопасността на лекарствения 

продукт, в съотвествие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ. 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ 

11.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  

рекламации за: 

а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация 

/явни недостатъци/ при тяхното приемане; 

б) качество /скрити недостатъци/ 

 - при доставяне на стоки не от договорения вид; 

 - при констатиране на стоки с дефекти. 

11.2. Рекламации за явни недостатъци на стоките се записват в приемо-

предавателния протокол, който се подписва от приемащия и предаващия 

(приносител, превозвач) стоките, като по преценка на приносителя стоките могат 

да останат на съхранение и отговорно пазене при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В този случай 

собствеността върху стоките не се преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Рекламациите се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в тридневен срок. 

11.3. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на 

годност, като рекламацията се придружава задължително от констативен 

протокол, издаден от независим контролен орган, за което ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за установените недостатъци в седемдневен срок. 



                                              

 

11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 

получените стоки и партидни номера, основанието за рекламация и конкретното 

искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема 

рекламацията или я отхвърля. 

11.6. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 

срока по т. 4.1. от настоящия договор, за своя сметка и риск да достави на мястото 

на доставяне договорените стоки. При рекламации за скрити недостатъци 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в срока по т. 4.1 да замени стоките за своя сметка и 

риск. 

 

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ 

12.1. За неизвършване на доставката в срока по чл. 4.1 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 0.3% /нула цяло и три десети 

процента/ на ден от сумата, но не повече от 10% /десет процента/ от стойността на 

доставката за месец, както и обезщетение за претърпените вреди и пропуснатите 

ползи.  

12.2. Когато при наличие на рекламации ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 

задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, освен обезщетение 

същият дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ наказателна неустойка в размер на 50 

/петдесет/ на сто от цената на стоките, за които са направени рекламациите. 

12.3. При забава в доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила 

повече от половината от уговорения в т. 4.1 срок за доставка, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

има право да прекрати едностранно изцяло или частично договора, като даде на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подходящ срок за изпълнение с предупреждение, че след 

изтичането на срока ще смята договора за прекратен. В този случай 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не дължи неустойка и обезщетение за претърпените от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ вреди от прекратяването на договора. 

12.4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има право да прекрати договора и извън случаите на 

предходната т. 12.3, когато в хода на изпълнение на договора и/или въз основа на 

направено възражение, се установи, че не може да изпълни своите задължения в 

резултат на обстоятелства, възникнали след сключване на договора, като 

сключване на рамково споразумение от Централния орган за възлагане на 

обществени поръчки в сектор здравеопазване, по отношение на обхванатите от 

него лекарствени продукти, при липсата на достатъчно приходи, отпадане на 

нуждата от съответните стоки, преструктуриране  и т.н. 

12.5.При липса на дадена стока в търговската мрежа или лекарствен продукт, 

липсващ на пазара и в търговския оборот  - ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  не дължи на  

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорените неустойки по договора. Това обстоятелство се 

доказва с изрично отказно писмо. 

 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесените 

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолимата сила. 



                                              

 

13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по 

договора, е била в забрава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

13.3. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването 

на договора. 

13.4. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме 

всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум 

понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 

двуседмичен срок от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване 

се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. 

13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 

свързаните с тях насрещни задължения се спира. 

13.6. Не представлява „непреодолима сила” събитие, причинено по 

небрежност или чрез умишлено действие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или на негови 

представители и/или служители, както и недостига на парични средства на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ХІV. СПОРОВЕ 

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 

между страните се решават чрез преговори между тях. 

14.2. В случай на непостигане на договореност по предходния член, всички 

спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително 

споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 

недействителност, неизпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани според 

българските материални и процесуални закони от компетентния съд по реда на 

ГПК. 

 

ХV. СЪОБЩЕНИЯ 

 

15.1. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 

договор, са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани от 

упълномощените представители на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

15.2. За дата на съобщението се смята: датата на предаването – при ръчно 

предаване на съобщението; датата на пощенското клеймо на обратната разписка – 

при изпращане по пощата; датата на приемането – при изпращане по телефакс. 

15.3. За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор, се смятат адресите в титулната част на договора. 

15.4. При промяна на адресите по т. 15.3 съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

 

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

16.1. Настоящия договор се прекратява при следните хипотези: 

16.1.1. С изтичане на срока на договора; 

16.1.2. По взаимно съгласие между страните; 

16.1.3. При достигане на цената, уговорена в т.3.1.1.; 



                                              

 

16.1.4. От всяка от страните, която поради действие или бездействие на 

насрещната страна е поставена в невъзможност да реализира правата си по този 

договор, може да прекрати същия, като отправи 7 дневно писменно предизвестие. 

16.1.5. при хипотезата на т.12.3. и т.12.4. от н.д. 

16.2. Този договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока и в 

следните случаи: 

16.2.1. Ако изпълнителят използва подизпълнител, без да е декларирал това в 

офертата си, или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в 

офертата му; 

16.2.2. Ако изпълнителят или неговият подизпълнител бъде обявен в 

несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

16.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора при пълно или 

частично неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

16.3.1. При разваляне на договора при условията на чл. 87-88 от Закона за 

задълженията и договорите, изправната страна е длъжна да отправи 7-дневно 

писмено предизвестие до другата.  

16.3.2. В случаите на разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да търси обезщетения по общия ред. 

 

ХVІІ.ОБЩИ УСЛОВИЯ ПРИЛОЖИМИ КЪМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ 

 

17.1. За извършване на дейностите по Договора, Изпълнителят има право да 

ползва само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която 

е избран за Изпълнител. 

 

17.2. Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на 

Договора не може да бъде различно от посоченото в офертата на Изпълнителя. 

 

17.3. Изпълнителят може да извършва замяна на посочените подизпълнители 

за изпълнение на Договора, както и да включва нови подизпълнители в 

предвидените в ЗОП случаи и при предвидените в ЗОП условия. 

 

17.4. Независимо от използването на подизпълнители, отговорността за 

изпълнение на настоящия Договор и на Изпълнителя. 

 

17.5. Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата 

на Изпълнителяи не е включен по време на изпълнение на Договора по 

предвидения в ЗОП ред или изпълнението на дейностите по договора от лице, 

което не е подизпълнител, обявено в офертата на Изпълнителя, се счита за 

неизпълнение на Договора и е основание за едностранно прекратяване на 

договора от страна на Възложителя. 

 

17.6.При сключването на Договорите с подизпълнителите, оферирани в 

офертата на Изпълнителя, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, 

че: 

 



                                              

 

приложимите клаузи на Договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

действията на Подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до 

неизпълнение на Договора; 

при осъществяване на контролните си функции по договора Възложителят 

ще може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията 

на подизпълнителите. 

 

17.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 

да бъде предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, 

Възложителят заплаща възнаграждение за тази част директно на подизпълнителя. 

 

17.8. Разплащанията с подизпълнителя се осъществяват въз основа на искане, 

отправено от подизпълнителя до Възложителя чрез Изпълнителя, който е длъжен 

да го предостави на Възложителя в 15-дневен срок от получаването му. 

 

17.9. Към искането  за плащане Изпълнителят предоставя становище, от 

което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

 

17.10. Възложителят има право да откаже плащане подизпълнителя, когато 

искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за 

отказа. 

 

 

ХVІІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

18.1. Договорът е със срок на действие 12 /дванадесет/ месеца, считано от 

датата на подписването му. 

18.2. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и 

задълженията, произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по 

ЗОП. 

18.3. Настоящият Договор може да бъде изменян или допълван от Страните 

при условията на чл. 116 от ЗОП. 

18.4. Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра на 

български език – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

18.5. Неразделна част от настоящия договор е Ценовата оферта на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 1.  

18.6. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

 

 

 ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 …………………..     ………………….. 

                                                                                   / лично и  /или 

            /управител/                                                             като пълномощник/ 

 

  


