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                                                                                                                                                                                             Образец №2 

 

ДО 

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново   

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
 

от:................................................................................................................................................................................................................................ 
/наименование на участника/ 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 
 

            С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас обществена поръчка с предмет: „Доставка 

на лекарствени средства за нуждите на СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“ ЕООД гр. Велико Търново“в съответствие с техническата спецификация и 

изискванията на възложителя.  
 

1. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя.  

Лекарствените продукти ще отговарят на изискванията на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – и притежават 

валидно разрешение за употреба в страната или  удостоверение за регистрация, издадено по реда на ЗЛПХМ  или по реда на Регламент (ЕО) № 

726/2004 на Европейския парламент и на Съвета, и при спазване изискванията на Регламент (ЕО) № 1901/2006 на Европейския парламент и на 

Съвета от 12 декември 2006 г. относно лекарствените продукти за педиатрична употреба и за изменение на Регламент (ЕИО) № 1768/92, 

Директива 2001/20/ЕО, Директива 2001/83/ЕО и Регламент (ЕО) № 726/2004, наричан по-нататък "Регламент (ЕО) № 1901/2006", и на Регламент 

(ЕО) № 1394/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно лекарствените продукти за модерна терапия и за 

изменение на Директива 2001/83/ЕО и на Регламент (ЕО) № 726/2004 (ОВ, L 324/121 от 10 декември 2007 г.). Минималният срок на годност на 

лекарствените продукти следва ще е не по малък от 70% от обявеният от производителя към датата на всяка доставка. 

Доставката на лекарствените продукти, се ще извършва след подадена заявка от управителя на болничната аптека или негов заместник, като 

срокът за регулярна заявка е до 48 часа, а за спешна заявка да 6 часа.  Заявката се подава по телефон (при спешност), писмено по факт или 

електронна поща. Отделните доставки ще се осъществяват в работен ден, в рамките на работното време от 8:00 до 16:00 часа. В случай, че 

доставката не може да бъде извършена, се задължаваме да уведомим възложителя за невъзможността да изпълним доставката незабавно 

след получаването на заявката. Уведомяването се извършва писмено, на електронната поща на възложителя. 
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            2.  Срокът за изпълнение една година,  считано от датата на сключване на договора или до сключване на договори въз основа на 

вътрешен конкурентен избор (електронен търг) проведен вследствие на сключени рамкови споразумения от Централния орган за 

възлагане на обществени поръчки в сектор „Здравеопазване".   
           2.1. Срок за спешна доставка на лекарствени продукти – 6 часа; 

    2.2. Срок за регулярна доставка на лекарствени продукти – 48 часа. 

 3.  Декларирам, че съм запознат съм и приемам условията в проекта на договора в настоящата обществена поръчка – публично състезание. 

 4. Декларирам, че с подаването на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети ангажименти са валидни за срок от 150 

календарни дни, считано от крайния срок за подаване на оферти. 

 5. Декларирам, че са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията 

на труд. 

    

Приложение №2.1. към техническото предложение 

  
   Дата: ... . ... …….. г.                                                               Участник:…………………………… 

                                                                                                          (Трите имена, длъжност, подпис и печат) 


