
 

Техническа спецификация за участие в Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
Доставка на лекарствени средства за нуждите на „ СБАЛПФЗ-Д-р Трейман " ЕООД град Велико Търново" 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Обект на пръчката са доставки на медикаменти по предварителни писмени заявки за 

нуждите на „СБАЛПФЗ-Д-р Трейман" ЕООД град Велико Търново, по смисъла на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, и съгласно условията на документацията за 

участие за срок от 24 месеца от датата на сключване на договора. 

Предлаганите лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) - трябва да притежават валидно 

разрешение за употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (EO) № 

726/2004 г. на Европейския парламент и Съвета (чл.23, ал.1 на ЗЛПХМ) и сертификат за 

освобождаване на партида, издаден от квалифицирано лице по ЗЛПХМ и удостоверяващ, че 

партидата лекарствен продукт е произведена и контролирана в съответствие с изискванията на 

разрешението за употреба по реда на ЗЛПХМ. В случаите по чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, участникът 

декларира, че посочените от възложителя количества за съответния лекарствен продукт са 

налични. Върху всяко представено валидно разрешение за употреба в страната участникът 

трябва да впише номера на номенклатурната единица, за която се отнася, съгласно ценовата и 

техническа оферта. 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда 

на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. 

Оферираните цени на лекарствени продукти следва да бъдат не по-високи от 

рефернтната стойност посочена в чл.261а, ал. 1 от ЗЛПХМ. 

Цената се посочва в лева без ДДС, до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че участник в процедурата предлага различна опаковка от посочената в 

съответната колона на Техническата спецификация и образеца на Ценова оферта, то ще е 

необходимо същия да преизчисли цената за опаковка спрямо заложената. 

Ако даденият участник е предложил различна опаковка от заложената и не е 

преизчислил цената, съобразно заложеното, същия ще бъде отстранен от участие. 

Остатъчният срок на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде не 

по-малко от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към датата на всяка 

доставка.  

Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на медикаментите /като генерични 

наименования/, включени в съответните групи и номенклатурни единици, е подробно 

представено по лекарствени форми, количество лекарствено вещество, единица мярка и 

необходимо количество в приложения към документацията образец на ценова оферта. 

Техническата спецификация е съставена от номенклатурни единици, необходими за 

лечебния процес в лечебното заведение за период от 24 (двадесет и четири) месеца. 

Обекта на поръчката съдържа общо 181 (сто осемдесет и една) номенклатурни единици. 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за 

производство, издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за 

търговия на едро на лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на 

едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос - издадено по реда на ЗЛПХМ. 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по реда 

на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични 

вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. 

Участниците в обществената поръчка следва да представят декларация от тяхно име за 

осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти за целия срок на договора. 

Участникът следва да отбележи върху всяко валидно разрешение за употреба в страната 

номерът на номенклатурната единици, за която се отнася. Неспазването на това изискване е 
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предпоставка да се изискат допълнително вече представените документи, но обозначени 

съгласно изискванията на Възложителя - с номер на позицията, за която се отнасят. 

Изисквания към опаковката и маркировката: 

Доставяните лекарствени продукти следва да отговарят на нормативно установените 

изисквания за качество и Европейски стандарти и ЗЛПХМ и наредбите към него. 

Лекарствените продукти следва да са опаковани и обозначени със съответната 

маркировка за производител и партиден номер. Маркировката следва да бъде поставена на 

всеки кашон, съответно върху всяка опаковка. 

Лекарствените продукти следва да бъдат доставяни опаковани в оригинална опаковка на 

производителя, без нарушена цялост или мокра. 

Лекарствените продукти следва да са опаковани по начин, който да ги запазва от всички 

повреди, дължащи се на атмосферни условия и транспорт. При транспортирането да се спазват 

стриктно разпоредбите на НАРЕДБА № 39 от 13 септември 2007 г. за принципите и 

изискванията за добрата дистрибуторска практика / Обн. ДВ. бр.77 от 25 Септември 2007г., изм. 

ДВ. бр.16 от 26 Февруари 2010г. / 

В случай, че участник в процедурата предлага различна опаковка от посочената в 

съответната колона на Техническата спецификациия и образеца на Ценова оферта, то ще е 

необходимо същия да преизчисли цената за опаковка спрямо заложената. Ако даденият 

участник е предложил различна опаковка от заложената и не е преизчислил цената, съобразно 

заложеното, същия ще бъде отстранен от участие. 

На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да участва за една или повече 

номенклатурни единици. 

Оферираните лекарствени продукти по номенклатурните единици, трябва да отговарят 

на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. 

Срок на доставка - Доставките се извършват след получаване на заявка - писмена или 

по факс или по електронна поща- в срока офериран от участника, но не по-късно от 24 часа, 

считано от получаване на заявката на Възложителя. 

При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена заявка 

-писмена или по факс или по електронна поща (в която да се упоменава спешна нужда от 

доставка) от Възложителя, срокът за доставка не може да бъде по - дълъг от 6 часа. 

Доставките следва да се извършват само след заявка (писмена или по факс или по 

електронна поща) на Възложителя и само в количествата, посочени в съответната заявка. 

Място за изпълнение на поръчката - гр. Велико Търново, ул. ”Бузлуджа” №1- 

Болнична аптека на КОЦ-Велико Търново ЕООД 

 

Приложение: Таблица с 181 (сто осемдесет и една) номенклатурни единици. 


