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I. ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1.  Решение  за  откриване  на  процедурата  на  Изпълнителния  директор  на
„ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД
2. Обявление за обществената поръчка

II. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА

Пълно описание на предмета на  поръчката и условия за изпълнение

Предмет на поръчката
Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на нова специализирана
медицинска  апаратура с  иновационна технология,  приложима за  многопрофилна
диагностика и лечение за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД и обучение
на  персонала,  по  две  обособени  позиции,  съгласно  техническа  спецификация,
изготвена  от  Възложителя,  приложена  към  документацията  за  участие  в
процедурата. 
Обособена позиция № 1 съдържа четири номенклатури:

I. Хай-дефинишън  система  от  най-висок  клас,  с  ксеноново  осветление,
комлектована с гастроскоп и колоноскоп – 1 брой.

II. Ехографски апарат за абдоминални процедури, урология, гинекология    с
възможност    за    осъществяване    на    контрастно-усилена ехография и
високоспециалиализирани интервенционални процедури– 1 брой.

III. Ехокардиограф  с  възможности  в  пълния  спектър  на  сърдечно  -  съдовата
диагностика,  в  това  число  и  три  измерна  ехокардиография,  CW и  PW  -
доплер,  всички  варианти  на  тъканния  доплер,  стрейн  рейт,  с  налични
трансдюсери  за  трансторакалнна,  трансезофагеална  ехокардиография  и  за
периферна съдова диагностика – 1 брой.

IV. Анестезиологичен  (наркозно  -  дихателен)  апарат,  за  оперативни
интервенции  при  заболявания  в  областта  на  хирургията  и  акушерство  и
гинекологията – 1 брой.

Всеки участник задължително следва да оферира и четирите номенклатури.
Неизпълнението  на  това  условие  води  да  отстраняване  на  участник  от
процедурата. 

Обособена позиция № 2 съдържа една номенклатура.



I. Електромиограф  -  дигитален,  който  съчетава  широки  диагностични
възможности в областта на неврофизиологията, за рутинна диагностика на
неврологични заболявания – 1 брой

Всеки участник може да участва за една или за повече обособени позиции.

Медицинската  апаратура  е  описана  подробно  в  Част  III –  Техническа
спецификация,  като  са  посочени  задължителните  работни  характеристики  и
функционални  изисквания,  на  които  тя  трябва  да  отговаря. Участник,  чиято
техническа спецификация не отговаря на минималните технически изисквания, се
отстранява  от  участие  в  процедурата.  Оферираната  апаратура  трябва  да  е  нова,
неупотребявана, произведена не по-рано от 2015 година.
Договорът  ще  се  сключи  за  период  от  12  месеца,  след  писмена  заявка  от
Възложителя,  в  зависимост  от  наличието  на  осигурено  финансиране  за  всяка
конкретна доставка. При отказ за финансиране по инициативата JESSICA от „Фонд
за устойчиво градско развитие на София” ЕАД договор може да не се сключи или
сключеният такъв може да се прекрати.

Вид на процедурата - открита.

Място на изпълнение 
Сградата на  „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД, с адрес: бул. “Христо Ботев” №120,
гр. София 1202.

Срок за изпълнение
Срокът  за  изпълнение  на  всяка  доставка  е  по  предложение  на  участника,  в
календарни  дни,  не  по-дълъг  от  60  календарни  дни,  считано  от  получаване  на
писмена заявка от Възложителя.

Критерий за възлагане на поръчката 
За  обособена  позиция  1:  Оценяването  на  офертите  се  извършва  по  критерия
„икономически  най-изгодна  оферта”.  Икономически  най-изгодната  оферта  се
определя  въз  основа  на  критерии  за  възлагане  „оптимално  съотношение
качество/цена“ съгласно показатели и методика, посочени по-долу.

За  обособена  позиция  2:  Оценяването  на  офертите  се  извършва  по  критерия
„икономически  най-изгодна  оферта”.  Икономически  най-изгодната  оферта  се
определя въз основа на критерии за възлагане „най-ниска цена“.

Техническата спецификация се състои от две обособени позиции. 
Първата  обособена  позиция  съдържа  четири  номенклатури. Всеки  участник
задължително  следва  да  оферира  и  четирите  номенклатури.  Неизпълнението  на
това  условие  води  да  отстраняване  на  участник  от  процедурата.  Ценовите
предложения   на   участниците   следва   да   не   надвишават   посочената   в
обявлението  прогнозна  стойност.  Неизпълнението  на  тези  условия  води  до
отстраняване  на  участник  от  процедурата.  Класирането  се  извършва  по  обща
стойност на позиция. Под обща стойност следва да се разбира сумата от цените на
отделните  номенклатури,   като  последните  се  посочват  самостоятелно  само  в
ценовата  оферта  и  не  подлежат  на  самостоятелна  оценка  при  класирането  на
участниците.



За доставената апаратура,  предмет на първата обособена позиция,  следва да
има възможност да се изгради единна мрежова връзка между отделните апарати,
позволяваща  бързото  и  своевременно  препредаване  на  информация  между
отделните апарати и медицинските специалисти. Последното е особено необходимо
с оглед предоставяне на навременна информация на пациентите и медицинските
специалисти  на  най-високо  професионално  ниво,  максималното  удобство  на
последните,  както  и  по-прецизно  и  ефективно  обслужване  на  пациентите  на
лечебното  заведение,  от  където  следва,  че  за  Възложителя  е  целесъобразно
поръчката да не бъде разделена на обособени позиции. За доказване съответствието
на  оферираните  апарати  с  изискванията  на  възложителя,  участниците  следва  да
попълнят техническо предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с
техническите спецификации и изискванията на възложителя, изготвено по образец.
Всяко  грешно  отбелязано  съответствие/несъответствие  и/или  неправилна
препратка, и/или липсата на такава, и/или предоставянето на подвеждаща, неточна
или  грешна  информация  от  страна  на  участниците,  при  всички  случаи  води  до
отстраняване.
Втората обособена позиция съдържа една номенклатура.

Техническата спецификация съдържа минималните технически характеристики и
допълнителни задължителни опции, на които следва да отговарят предложенията
на  участниците.  До класиране  се  допускат  само оферти на  участници,  които са
удовлетворили изискуемите базисни параметри, заложени от възложителя. Предмет
на поръчката е доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на нова
специализирана медицинска апаратура с иновационна технология,  приложима за
многопрофилна диагностика и лечение, за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ”
ЕАД. 
Възложителят  си  запазва  правото  да  проверява  направените  от  участниците
заявления, като проверява предоставената му информацията по всички достъпни и
законови  начини,  вкл.  справки  в  официалните  сайтове  на  производителите;
запитвания  до  официални  представителства  и  др.  по  свое  усмотрение,  с  цел
обезпечаване интересите си и запазване конкурентния принцип на процедурата.
Лечебното заведение няма задължение за закупуването на пълния обем медицинска
апаратура, предмет на процедурата и описана в документацията за участие.

Ограничения при изпълнението на обществената поръчка:
Всеки   кандидат  може  да   представи   само   по   една   оферта,   включваща
изпълнението  на  всяка  една  или  на  двете  обособени  позиции,  не  се  допуска
представянето на варианти на офертата. 

Прогнозна стойност
Общата прогнозна стойност на поръчката е 499 900,00 лв. без ДДС или 599 880,00
лв.  с  вкл.  ДДС.  Посочената  прогнозна  стойност  представлява  максималният
финансов ресурс,  с  който Възложителят ще разполага. Прогнозната стойност по
обособени позиции е:

Обособена позиция № 1: 469900,00лева без ДДС или 563880,00 лв. с вкл. ДДС;
Обособена позиция № 2: 30000,00 лева без ДДС или  36000,00 лв. с вкл. ДДС;



Забележка: Оферти  с  ценови  предложения,  надвишаващи  максималната
прогнозна стойност без ДДС, определена от Възложителя,  не се допускат до
класиране.

Начин на плащане 
Плащането се  извършва в  левове,  по  банков път,  отложено,  в срок до 60

календарни  дни  след  представяне  на  фактура,  гаранционна  карта  и  приемо-
предавателен протокол/и с отразени следните дейности:

•Доставка на апаратурата
•Монтаж и пускане в експлоатация
•Проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя
Крайната цена включва всички разходи до краен получател „ВТОРА МБАЛ -

СОФИЯ” ЕАД. 

Гаранционен срок
Участниците  следва  да  предложат  гаранционно  обслужване  на  предлаганата
апаратура. Гаранционният срок на апаратурата е по предложение на участника, в
месеци, като не може да бъде по-малък от 12 месеца, считано от датата на приемо-
предавателния протокол за извършена доставка, монтаж, пускане в експлоатация. 
Изпълнителят  трябва  да  бъде  напълно  отговорен  за  всички  гаранционни
задължения  в  рамките  на  посочения  гаранционен  период  и  да  покрива  всички
компоненти на доставената медицинска апаратура.

Гаранцията трябва да покрива:
 ремонта на всички установени повреди на апаратурата/компоненти към нея; 
 отстраняване на възникнали неизправности, дефекти и функционални откази;
 оказване на техническа помощ и консултации.

Тип на гаранционната поддръжка:
-  Формат  на  гаранционната  поддръжка  –  7  дни  в  седмицата,  24  часа  в

денонощието на мястото на инсталацията;
- Обслужване (време за реакция) в рамките на 24 часа, 7 дни в седмицата и

време за отстраняване на дефекта или повредата – в срок до 72 часа.

Срок на валидност на предложенията 
Не по-малък от 120 /сто и двадесет/ календарни дни от крайния срок за подаване на 
офертите.

Документацията за участие
Възложителят осигурява пълен    и    неорганичен    достъп    до    документацията
за    участие    в     процедурата на официалния си  сайта  на в раздел „Профил на
купувача”, интернет адрес: http://vtorambal.com/index.php/informatziya/profil-na-kupuvacha

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на нова специализирана
медицинска  апаратура с  иновационна технология,  приложима за  многопрофилна
диагностика и лечение за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД и обучение
на  персонала,  по  две  обособени  позиции,  съгласно  техническа  спецификация,

http://vtorambal.com/index.php/informatziya/profil-na-kupuvacha


изготвена  от  Възложителя,  приложена  към  документацията  за  участие  в
процедурата. Минималните технически изисквания към медицинската апаратура са,
както следва:

За Обособена позиция 1:

I. Техническа спецификация за Хай-дефинишън система от най-висок клас, с
ксеноново осветление, комлектована с гастроскоп и колоноскоп – 1 брой.

Минимални технически изисквания 
ХАЙ-ДЕФИНИШЪН СИСТЕМА ОТ НАЙ-ВИСОК КЛАС, С КСЕНОНОВО 
ОСВЕТЛЕНИЕ, КОМЛЕКТОВАНА С ГАСТРОСКОП И КОЛОНОСКОП

Хай-дефинишън Видеогастроскоп: 

Дистално интегриран чип по CCD технология с резолюция мин. 1 млн. пиксела
Външен диаметър на инсертната тръба ø9,8 мм или по-малък
Вътрешен диаметър на работния канал от 2,6мм до 2,8мм
Работна дължина на инсертната тръба от 1050мм до 1150мм
Поле на визуализацията - 140° или по-голямо
Дълбочина на полето – от 5 до 100 мм или по добра
Ротиращ светловоден конектор към процесора – аксиална ротация мин.180°

Дюза за подаване на водна струя Water jet- 1бр.
Дюза за подаване на водна струя Water jet- 1бр.

Хай-дефинишън Видеоколоноскоп: 

Дистално интегриран CCD с резолюция мин. 1 млн. пиксела
Дистално интегриран чип по CCD технология с резолюция мин. 1 млн. пиксела
Външен диаметър на инсертната тръба ø 13,2 мм или по-малък
Вътрешен диаметър на работния канал ø3,8 мм или по-голям
Работна дължина на инсертната тръба от 1700мм до 1820мм
Поле на визуализацията - 140° или по-голямо
Дълбочина на полето -  4-100 мм или по добра
Минимално отклонение на дисталния край:
Нагоре - 180°/ Надолу - 180° или по добра
Надясно - 160°/ Наляво - 160° или по добра
Инсертна част с градираща флексибилност
Ротиращ светловоден конектор към процесора – аксиална ротация мин.180°
Дюза за подаване на водна струя Water jet- 1бр.

Хай-дефинишън Видеопроцесор с интегриран ксенонов светлинен 
източник: 
Съвместимост с ендоскопи - Цветни видеоендоскопи с дистално интегриран чип
по CCD технология с резолюция мин. 1 млн. пиксела и фиброскопи  (с 
опционален  модул за видео адаптер)
Ксенонова лампа – мин. 300 Вата



Допълнителна аварийна лампа - бял светодиод или халоген
Система за подаване на въздух - въздушната помпа с диафрагма
Стандартен обем на подавания въздух на входа на водната бутилка – мин. 5 
степени от 2,0л/мин до 7,2 л/мин
Система за регулиране на яркостта – Автоматична и Ръчна, със стъпково 
регулиране с мин. степени  ±5 бр.

Система за цветна настройка - Корекция на цветовете червен и син с мин.  
степени ±5 бр.

Функция "стоп-кадър" - Предоставя се видео изображение "на живо" в активен 
прозорец, докато режим "стоп-кадър" е активиран.
Цифров видео сигнал DVI -  мин. 1 бр.
Аналогов видео сигнал RGB –  мин. 1 бр.
Аналогов видео сигнал Y/C –  мин. 1 бр.
Аналогов видео сигнал VIDEO OUT –  мин. 1 бр.
Аналогов видео сигнал VGA  –  мин. 1 бр.
Синхронизирщ сигнал SYNC OUT -  мин. 1 бр.
Контролен сигнал RS-232C -  мин. 1 бр.
Контролен сигнал RJ45 -  мин. 1 бр.
Контролен сигнал Дистанционни -  мин. 3 бр.
Контролен сигнал Клавиатура -  мин. 1 бр.
Контролен сигнал за педал -  мин. 1 бр.
Дигитален архив на USB флаш памет или вътрешна памет
Режими за хромо-ендоскопия – дигитални, програмируеми, без светлинни 
филтри, мин 3 бр.
Бутони на предния панел за бърз достъп до режими на дигитална хромо-
ендоскопия – мин. 3 бр.
Enhancement режим за подобряване видимостта на съдовата архитектура и 
мукозните структури – мин. 1 бр.
Enhancement режим за подобряване видимостта на червените структури в 
ендоскопското изображение чрез откриване на места с по-ниска яркост – мин. 1 
бр.
Enhancement режим за подобряване на оценката на съмнително място чрез 
промяна на цветовата гама – мин. 1 бр.
Програмируем бутон на предния панел за функция по избор на екзаминатора – 
мин. 1 бр.

Хирургичен монитор с мин. 26 инча диагонал
LCD панел - Aктивната матрица TFT с IPS, LED подсветка
Размер на картината (Ш x В) - мин. (576 x 324 mm)
Видима Област (Диагонал) - мин. 660 mm
Резолюция (H x V) - мин. 1920 x 1080, 16:9 Aspect
Ratio (HDTV Format)
Яркост - мин. 450 cd/m2 (typical)
Контраст - мин. 1400:1
Брой на цветовете - мин. 1.07 милиардa
Ъгъл на Виждане – мин. 178˚ (хоризонтално и вертикално)
Време за реакция - макс. 8 ms (typical)



Входове за видео сигнал:
DVI/DVI-D  мин. 1 бр.
DVI/DVI-I  -  мин. 1 бр.
3G-SDI -  мин. 2 бр.
VGA  -  мин. 1 бр.
SOG/BNC - мин. 2 бр.
HD-RGBS, RGBS -   -  мин. 1 бр.
HD-YPbPr / YPbPr  -  мин. 1 бр.
S-Video -  мин. 1 бр.
Composite  -  мин. 1 бр.

Ендоскопска количка с мин. 4 рафта 

Стойка за мин.2 бр. ендоскопи – мин. 1бр.
Ротираща стойка за монитор – мин. 1бр.
Заключващи се задни врати
Чекмедже с механизъм за само-затваряне – мин. 1бр.
Специализирано чекмедже за клавиатура – мин. 1бр.
Заключващи се предни колела – мин. 2бр.

II. Техническа  спецификация  за  Ехографски  апарат  за  абдоминални
процедури, урология, гинекология    с възможност    за    осъществяване    на
контрастно-усилена  ехография  и  високоспециалиализирани
интервенционални процедури– 1 брой.

Минимални технически изисквания
ЕХОГРАФСКИ  АПАРАТ  ЗА  АБДОМИНАЛНИ  ПРОЦЕДУРИ,  УРОЛОГИЯ,
ГИНЕКОЛОГИЯ     С  ВЪЗМОЖНОСТ     ЗА     ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ     НА
КОНТРАСТНО  -  УСИЛЕНА  ЕХОГРАФИЯ  И
ВИСОКОСПЕЦИАЛИАЛИЗИРАНИ ИНТЕРВЕНЦИОНАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
Изцяло дигитална обработка на сигнала 

Наличие на минимум 20" LED/LCD дисплей - с висока разделителна способност

Наличие на минимум три електронно избираеми активни порта за включване на
мултичестотни  трансдюсери,  без  да  се  броят  портове  за  писалков  тип
трансдюсери
Наличие на поставки за гела и за  различния тип трансдюсери.  Възможност за
коригиране, сваляне и лесно почистване.

Наличие на потребителски настройки на параметрите

Многоезичен потребителски интерфейс - минимум 6 езика

Гъстота на линиите в 2D режим - минимум 512 линии

Динамичен обхват > 205 dB

Минимум 23000 обработваеми канала

Дълбочина на визуализация от 1 см до 30 см, или по-добра



Софтуер тьканни хармоници и динамично оптимизиране на контраста

Вътрешен диск не по-малък от 500 GB

Пълна  буквено-цифрова  QWERTY  клавиатура  с  подсветени  клавиши,
интегрирана  върху  контролния  панел,  поддържаща  въвеждане  на  текст,
функционални клавиши и програмиране на системата
Наличие  на  въртящ  се  на  ±  90о контрол  панел  и  с  вертикална  настройка  от
минимум 10 см 
Напълно цифрово формиране и обработка на сигнала с честотен диапазон от 1.0 
до 17.0 MHz, или по-добър
Не по-малко от 4 зони на фокусиране

Мултипозиция, избираема от потребителя фокус позиция с едновременно 
използване на няколко фокусни зони

Наличие на технология за динамична контраст оптимизация на тъканите 

Експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM, PDF, JPG, RTF и
безжично прехвърляне на данни със системна антивирусна защита, DICOM 3.0 и
PACS свързаност

Минимум 6 USB 2.0  входа за трансфер на данни

Минимум 1 VGA и 1 DVІ изходи

Наличие на DVD мултиустройство 

Наличие на интрегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение
и преглед на ултразвукови изследвания и с функции за измерване и калкулации
при вече записани пациенти
Наличие на вградени предварителни настройки за образна диагностика, зависими
от прегледа и трансдюсера
Наличие на маркери за тялото, текст и обозначения на анотации

Вградени в паметта на апарата пакети за измервания и отчети за всички типове 
ехографски прегледи
Наличие на софтуер за образна диагностика с контрастно вещество оптимизиран
за конвексен трансюсер с наличие на таймер и клип с време за запис: мин. 20 мин.
Наличие на софтуер за мултипроекционно пространствено наслагване

Поддръжка  на  всички  стандартни  режими:  2D,  M-режим,  цветен  М-режим,
Цветен  доплер,  Спектрален  доплер,  Двоен  и  Троен  (Duplex/Triplex)  режими,
трапецовидно изображение и др. 
Наличие на тъканно хармонично изобразяване с възможност за многочестотна 
образна диагностика, налична с всички трансдюсери
Автоматично трасиране на доплеровия спектър в реално време

Автоматични изчисления за доплер измервания в реално време

Мощен доплер с висока чувствителност и оказване посоката на кръвотока

Дигитално увеличаване на образа в реално време и при клип



Отимизация на сивата скала с един бутон

Наличие на черно-бял термо принтер за печат

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНИ ТРАНСДЮСЕРИ

Мултичестотен  конвексен  трансдюсер  с  биопсична  приставка  и  следните
параметри: - Честотна лента от 2.0 до 6.0 MHz  или по-добра; - Брой елементи –
минимум 192; - Максимално поле на визуализация – минимум 90о. 

Мултичестотен линеен трансдюсер със следните параметри: Честотна лента от
5.0 до 10.0 MHz  или по-добра; Брой елементи – минимум 128; - Максимално
поле на визуализация – минимум 100 мм. 
Мултичестотен  ендокавитален  трансдюсер  с  приложение  за  урология  със
следните  параметри:   Честотна  лента  от  4.0  до  9.0  MHz  или по-добра;  Брой
елементи – минимум 192; Максимално поле на визуализация – минимум 175о

III.  Техническа  спецификация  за  Ехокардиограф  с  възможности  в  пълния
спектър  на  сърдечно  -  съдовата  диагностика,  в  това  число  и  три  измерна
ехокардиография, CW и PW - доплер, всички варианти на тъканния доплер,
стрейн рейт,  с  налични трансдюсери за  трансторакалнна,  трансезофагеална
ехокардиография и за периферна съдова диагностика – 1 брой.

Минимални технически изисквания
ЕХОКАРДИОГРАФ С ВЪЗМОЖНОСТИ В ПЪЛНИЯ СПЕКТЪР НА СЪРДЕЧНО
-  СЪДОВАТА  ДИАГНОСТИКА,  В  ТОВА  ЧИСЛО  И  ТРИ  ИЗМЕРНА
ЕХОКАРДИОГРАФИЯ,  CW  И  PW  -  ДОПЛЕР,  ВСИЧКИ  ВАРИАНТИ  НА
ТЪКАННИЯ  ДОПЛЕР,  СТРЕЙН  РЕЙТ,  С  НАЛИЧНИ  ТРАНСДЮСЕРИ  ЗА
ТРАНСТОРАКАЛННА,  ТРАНСЕЗОФАГЕАЛНА  ЕХОКАРДИОГРАФИЯ  И  ЗА
ПЕРИФЕРНА СЪДОВА ДИАГНОСТИКА
Изцяло дигитална обработка на сигнала
Минимум 20" LED/LCD плосък дисплей с висока резолюция. 
Наличие на минимум три електронно избираеми активни порта за включване на
мултичестотни трансдюсери, без да се броят портове за писалков тип трансдюсери
Наличие  на  поставки  за  гела  и  различния  тип  трансдюсери  с  възможност  за
конфигуриране, сваляне и лесно почистване.
Наличие на минимум 500 GB хард диск устройство
Потребителски интерфейс, наличен на минимум  6 езика
Гъстота на линиите в 2D режим – минимум 512 линии
Динамичен обхват не по-малък от 200 dB
Минимум 23000 обработваеми канала
Честотен обхват на системата от 1.0 до 17.0 MHz, или по-добър
Дълбочина на визуализация от 1 см до 30 см, или по-добра
Наличие на софтуер тъканни хармоници
Наличие на технология за динамична контраст оптимизация на тъканите 
Пълна буквено-цифрова QWERTY клавиатура с подсветени клавиши, интегрирана
върху  контролния  панел,  поддържаща  въвеждане  на  текст,  функционални
клавиши, програмиране на системата, бутон за оптимизация на сивата скала 
Наличие на контрол панел въртящ се на ± 90о и регулируем по височина- минимум
10 см 
Наличие  на  софтуер  с  многолинейна  технология  за  ясно  разграничаване  на



тъкани.
Не по-малко от 4 фокус зони с възможност за мултипозиция
Възможност за експортиране на данни в следните формати: AVI, TIFF, DICOM,
PDF,  JPG,  RTF  и  безжично  прехвърляне  на  данни  със  системна  антивирусна
защита, DICOM 3.0 и PACS свързаност
Минимум 6 USB 2.0  входа за трансфер на данни
Минимум 1 VGA и 1 DVІ изходи
Наличие на DVD мултиустройство 
Наличие на интрегрирана работна станция за дигитално придобиване, съхранение
и преглед на ултразвукови изследвания и с функции за измерване и калкулации
при вече записани пациенти
Поддръжка  на  всички  стандартни  режими:  2D,  M-режим,  цветен  М-режим,
Анатомичен  М-режим,  Цветен  доплер,  Спектрален  доплер,  Двоен  и  Троен
(Duplex/Triplex) режими. Задължителна възможност за тъканно изобразяване със
спектрален и цветен доплер.
Наличие на технология за пространствено наслагване
Наличие на софтуер за автоматично изчисляване фракция на изтласкване
Наличие на софтуер за панорамно изобразяване с възможност за измервания
Технология за ясно визуализиране на съдове
Наличие на 3D аквизиция с ТЕЕ сонда
Наличие на софтуер за  3D подробна оценка и измервания на морфологията на
митрална клапа
Наличие  на  измервателен  софтуер  за  векторно  визуализиране  движението  на
миокарда
Наличие на софтуер за 3D аквизиция - тип свободна ръка
Наличие на софтуер интима-медиа
Наличие на софтуер за контраст
Наличие на баркод четец за лесно импортиране на пациентските данни
Наличие на черно-бял термо принтер за печат

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ВКЛЮЧЕНИ ТРАНСДЮСЕРИ
Мултичестотен фазов трансдюсер със следните параметри: - Честотна лента от 1.0
до 4.0 MHz  или по-добра; - Брой елементи – минимум 110; - Максимално поле на
визуализация – минимум 85о

Мултичестотен линеен трансдюсер със следните параметри: - Честотна лента от
5.0 до 10.0 MHz  или по-добра;  -  Брой елементи – минимум 128; - Максимално
поле на визуализация – минимум 100 мм
Мултичестотен трансезофагеален трансдюсер със следните параметри: - Честотна
лента  от  3.0  до  7.0  MHz   или  по-добра;  -  Брой  елементи  –  минимум  64;  -
Максимално поле на визуализация – минимум 85о

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОПЦИИ ЗА НАДГРАЖДАНЕ
Интракардиална ехография за възрастни и деца
Функция бърз-старт с време за зареждане по-малко от 12 сек.

IV. Техническа  спецификация  за  Анестезиологичен  (наркозно  -  дихателен)
апарат, за оперативни интервенции при заболявания в областта на хирургията
и акушерство и гинекологията – 1 брой.

Минимални технически изисквания
АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕН  (НАРКОЗНО  -  ДИХАТЕЛЕН)  АПАРАТ,  ЗА



ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИ ЗАБОЛЯВАНИЯ В ОБЛАСТТА НА
ХИРУРГИЯТА И АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯТА
Електронно контролиране на зададените параметри
Ротаметричен блок за кислород, сгъстен въздух и райски газ.
Гарантирано подаване на 23% О2 при газова смес кислород/райски газ
Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода
Възможност за  ръчно обдишване и подаване на газове и анестетик при срив в
централното и батерийно захранване
Възможност за автоматично обдишване с атмосферен въздух при липса на свеж
газ
Декуплиране на свежите газове
Регулируем  предпазен  вентил  за  ограничаване  на  налягането  при  ръчно
обдишване, както и предапазен вентил за високо налягане на вентилатора
Кислороден байпас с максимум поне 70 l/min
Автоклавируема компактна и мобилна обдишваща система 
Модул за отвеждане на отработените наркозни газове
Абсорбер  за  въглероден  двуокис  –  за  многократна  употреба,  с  възможност  за
автоклавиране, вместимост поне 1,5 л.
Възможност  за  работа  с  два  изпарителя  при  съответно  блокиране  на
неизползвания в момента изпарител
Бронхиална аспирация - вакуум
Екран мин. 6.5’’
Възможност за измерване, контролиране и мониториране на следните дихателни
параметри:             

- честота на дишане                                                                                  
- еднократен обем                                                                                   
- минутен обем                                                                                               
- РЕЕР                                                                                                     
- пиково налягане                                                                                   
- средно или налягане на платото                                                             
- Крива на налягането                                                                            
- Инспираторна кислородна концентрация FiO2

Режими на обдишване: Ръчно / спонтанно, Обдишване по обем VCV
Възможност  за  надграждане  с  режими:  Обдишване  по  налягане  PCV;
Синхронизирано  мандаторно  обдишване  с  подпомагане  на  налягането
SIMV/PS; Подпомагане на налягането PS към режими VCV и PCV
Вентилаторът отговаря на следните минимални параметри:                                        
Еднократен дихателен обем при обдишване по обем: 20 – 1400 ml                             
Дихателна честота: 4 – 60 bpm.                                                                                         
Съотношение вдишване към издишване (Ti:Te):   4:1 - 1:4                                           
Регулируем PEEP: 0 – 20 cmH2O                                                                           
Инспираторна пауза: 0 – 50 %                                                                  
Инспираторен поток: 10 – 75 L/min                                                                                 
Инспираторно налягане Pinsp: PEEP+5 до 65 cmH2O                                       
Ограничаване на налягането Pmax: 15 – 70 cmH2O
Звукова  и  визуална  аларма  при  недостиг  на  О2,  свеж газ,  при  лекаж или  при
прекъсване на централното електрическо захранване, съпроводени с обяснителен
текст. Групиране на алармените съобщения по приоритет.



Вградена акумулаторна батерия, позволяваща автономна работа до 120 мин.
Външен извод за свеж газ за включване на отворена система за обдишване 
Автоматичен диагностичен тест след включване на апарата
Тест за  къмплаянс на системата,  тест за  лекаж в  системата,  тест  за  лекаж във
вентилатора и тест на предпазните клапани 
Режим на готовност (stand-by)
Наличие на поне 3 чекмеджета за аксесоари  на количката на апарата
Софтуер /потребителски интерфейс/ на апарата на български език 
Апаратът  да  е  окомплектован  с  всички  необходими  аксесоари,  сензори  и
консумативи необходими за работата му

За Обособена позиция 2:

I. Техническа спецификация за Електромиограф - дигитален, който съчетава 
широки диагностични възможности в областта на неврофизиологията, за 
рутинна диагностика на неврологични заболявания – 1 брой.

Минимални технически изисквания
ЕЛЕКТРОМИОГРАФ  -  ДИГИТАЛЕН,  КОЙТО  СЪЧЕТАВА  ШИРОКИ
ДИАГНОСТИЧНИ  ВЪЗМОЖНОСТИ  В  ОБЛАСТТА  НА
НЕВРОФИЗИОЛОГИЯТА,  ЗА  РУТИННА  ДИАГНОСТИКА  НА
НЕВРОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Наличие  на  основен  модул  с  вградена  клавиатура  за  основните  функции  и
вградени тон колони;
Наличие на токов стимулатор с вградени минимум следните бутони:
потенциометър за интензитет на тока, единичен импулс, серия импулси, промяна
на поляритета, записи и поне 3 програмируеми бутони;
Възможност  за  промяна  на  широчината  и  ъгъла  на  вградените  в  стимулатора
електроди в следния диапазон:  +40° ÷ -90°

 Вграден аудио еквалайзер за контрол на качеството на звука
 Възможност за въвеждане на дължина чрез токовия стимулатор

Обхват на тока: 0÷100 mA и максимално напрежение минимум 400 V
Минимален обхват на широчина на стимулиращия импулс: 50 µs ÷ 1000 µs
Форма на стимулиращия импулс: монофазна и бифазна
Наличие на минимум двуканален ЕМГ усилвател
Честота на дискретизация за канал: минимум 100 kHz
Входен импеданс на усилвателя: минимум 1000 MΩ
Минимален обхват на чувствителността: 0,05 µV/деление ÷  10mV/деление
Минимален обхват на скоростта: 0.1 ms/деление ÷1000 ms/деление
Минимален диапазон на високочестотния филтър: 30 Hz ÷ 15 kHz
Минимален диапазон на нискочестотния филтър: 0,3 Hz÷2 kHz
Възможност за провеждане на повърхностна и иглена ЕМГ
Анализ на единични моторни единици
Анализ на мултимоторни единици
Интерферентен контурен анализ
Протокол за ЕМГ асистирано инжектиране
Изследване на скорост на нервна проводимост с минимум следните режими: 



моторна, сензорна, смесена и инчинг
S-вълна и H-рефлекс
Наличие на модул за анатомичен изглед за 3D изобразяване на резултатите от 
ЕМГ и скоростта на проводимост
Възможност за двустранно сравнение на лява и дясна част на тялото
Blink-рефлекс
RNS анализ
Автоматичен рипорт с генериране на изречения и абзаци на базата на получените 
резултати
Възможност за експорт на изследванията в MS Word формат, PDF формат , AVI 
видео формат и Аудио формат
Вграден модул за хардуерна диагностика с наличие на протоколи за тестване и 
минимум 4 калибровъчни напрежения и 2 калибровъчни честоти
Ботулинов токсин протокол с таблица за инжектиране
Самостоятелен ботулинов токсин инжекционен рапорт

Оферираната апаратура трябва да е нова, неупотребявана, произведена не по-
рано от 2015 година.   

IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ

Общи изисквания към участниците в процедурата

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  български
или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и
всяко  друго  образувание,  което  има  право  да  изпълнява  строителството  или
услугата, съгласно законодателството на държавата, в която е установено.
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.
3. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 
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.
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.
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.
7. Подизпълнители
7.1 Участниците посочват в офертата 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. 
7.2.   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. 
7.3.  Възложителят  изисква  замяна  на  подизпълнител,  който  не  отговаря  на
условията по т.7. 2.
7.4.  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. 
7.5.  Разплащанията  по 7.4.  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. 
7.6 Към искането по т. 7.5. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно
дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 
7.7.  Възложителят  има  право  да  откаже  плащане  по  т.7.4.,  когато  искането  за
плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 
7.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в
настоящата  документация  за  обществената  поръчка  и  в  проекта  на  договор  за
възлагане на поръчката. 
7.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността
за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 
7.10. 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. 
7.11. 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. 
7.12.  При  замяна  или  включване  на  подизпълнител  изпълнителят  представя  на
възложителя  всички  документи,  които  доказват  изпълнението  на  условията  по
т.7.11.,  заедно  с  копие  на  договора  за  подизпълнение  или  на  допълнителното
споразумение в тридневен срок от тяхното сключване.
8.  Лице,  което  участва  в  обединение  или  е  дало  съгласие  и  фигурира  като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта.  В  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  едно  физическо  или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
9. Свързани лица по смисъла на § 2, т.45 от доп.разпоредби на ЗОП не могат да
бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.



10. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1,
т.1,т. 2, т.3, т. 4, т.5, т.6 и т.7 от ЗОП.
Забележка:Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за: 
а/ лицата, които представляват участника или кандидата; 
б/ лицата, които са членове 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.
Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 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 от 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.
11. Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ 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.
12. Когато за участника е налице някое от основанията за отстраняване по чл. 54,
ал.1 от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на
своята надеждност, тези мерки се описват в ЕЕДОП. Участникът представя като
доказателства  за  надеждността  си  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, или
документ  от  съответния  компетентен  орган  за  потвърждение  на  описаните
обстоятелства.
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  за  надеждност  от  участника  и
представените доказателства се посочват в решението за класиране.
Участниците  са  длъжни  да  уведомят  писмено  възложителя  в  3-дневен  срок  от
настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

V. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 
Критериите за подбор, касаят и двете обособени позиции
Минимални  изисквания  за  годността  (правоспособността)  на  участниците
съгласно чл. 60 от ЗОП и документи:
Участниците трябва да притежават валидно Разрешение за  търговия на едро с
медицински изделия, издадено от ИАЛ на името на участника - представя се във
формата на заверено копие.



Минимални  изисквания  за  икономическото  и  финансовото  състояние
съгласно чл. 61 от ЗОП:
Възложителят  не  поставя  изисквания  по  отношение  на  икономическото  и
финансовото състояние на участниците в процедурата.

Минимални изисквания за техническите и професионални способности на
участниците съгласно чл. 63 от ЗОП:
1. Права за продажба, монтаж и сервиз на предлаганото оборудване;
2. Производителят на оборудването следва да има разработена и внедрена система
за  управление  на  качеството,  както  и  система  за  управление  на  дейности  по
проектиране,  разработване,  производство  и  търговия  с  медицински  изделия
или  дейност  по  проектиране,  производство,  доставка,  инсталиране  и
поддръжка на медицинска апаратура;
3. Кандидатите или участниците да притежават и прилагат система за управление
на  качеството  в  областта  на  доставка,  монтаж,  инсталация,  въвеждане  в
експлоатация и сервизно обслужване на медицинска техника и оборудване;
4. Наличие на минимум двама сервизни специалисти, преминали обучение при
производителя на техниката.
5. Оборудването,   предмет   на   настоящата   поръчка,   следва   да   отговаря   на
изискванията на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ;
6.  Минимум  една  изпълнена  доставка,  идентична  или  сходна  с  предмета  на
обществената поръчка, за период от три години до датата на подаване на офертата,
с приложени доказателства за декларираната доставка.

Документи   за  доказване   на  техническите   и   квалификационни
възможности на участниците:
1. Заверено  от участника   копие  на  оторизационно  писмо  за  извършване  на
доставка,  монтаж  и  сервиз  на  предлаганото  оборудване,  издадено  от
производителя или  от упълномощен представител на производителя на името
на участника, в случай че участникът не е производител, от което да е видно,
че  участникът  е  упълномощен  да  извършва  доставка,  монтаж  и  сервизно
обслужване със срок на валидност не по-кратък от предложения от участника в
офертата гаранционен срок за поддръжка на оферираната апаратура;
2.  Заверено  от  участника  копие  на  оригинала  на  Сертификат  по  стандарт  ISO
9001:2008/ISO 13485:2003 или еквивалентен, издаден на името на производителя на
предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция за управление на
качеството, представено и в превод на български език.
3. Заверено от участника копие на сертификати по стандарти ISО 9001 и/или IS0
13485  или  еквивалентни,  или  други  доказателства  за  предприети  мерки  за
осигуряване на качеството, издадени на името на участника, когато е приложимо,
представено и в превод на български език.
4. Декларация - списък на сервизните специалисти, ангажирани с изпълнението на
обществената поръчка, съдържаща информация за компетентността им – наличие
на  сертификати  за   преминат  курс  на  обучение  за  сервиз  и  поддръжка  на
предлаганата медицинска   апаратура,   издадени   от   производителя.
5. Копия на Декларации за съответствие с директива 93/42/ЕЕС, или еквивалентно.
6.  Декларация  - списък на изпълнени доставки на медицинско оборудване, с
посочени  -  стойност,  дата  и  получател  на  доставките  и  приложени  към  тях
доказателства  за  всяка  извършена  доставка,  под  формата  на  удостоверение,



издадено  от  получателя  или  от  компетентен  орган,  или  чрез  посочване  на
публичен регистър, в който е публикувана информацията за доставката/ите.

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица,  които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
„Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган по акредитация,
който  е  страна  по  Многостранното  споразумение  за  взаимно  признаване  на
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят
на  изискванията  за  признаване  съгласно  чл.  5а,  ал.2  от  Закона  за  националната
акредитация на органи за оценяване на съответствието. Възложителят ще приеме
еквивалентни  сертификати,  издадени  от  органи,  установени  в  други  държави
членки,  както и  други  доказателства за еквивалентни мерки за  осигуряване  на
качеството.

Използване на капацитета на трети лица.
1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с техническите
способности и професионалната компетентност. 
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. 
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. 
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. 
5 Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, ако то
не отговаря на някое от условията по т. 4. 
6.  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.2 – т.4.

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

VI. ИЗГОТВЯНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, ИЗИСКВАНИЯ

Изготвяне на офертата

1.  При  изготвяне  на  офертата  участникът  следва  да  се  придържа  точно  към
обявените от възложителя условия /чл. 101, ал. 5 от ЗОП/.
2. Участникът следва да проучи всички образци,  условия   и   техническо   задание



на настоящата  документация.  Условията  в  образците  от  документацията  за
участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях. 
3.Невъзможността  да предостави  цялата  изискуема  информация  или
представянето на оферта, неотговаряща на условията, описани в документацията,
при всички случаи води до неговото отстраняване.
4. За да декларира желанието си за участие в процедурата, кандидатът следва да
подаде офертата в посочения от възложителя в обявлението срок. Всеки участник
в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да представи само една
оферта /чл. 101, ал. 8 от ЗОП/.
5.  Срокът на валидност на офертите трябва да бъде съобразен с определения в
обявлението срок и  представлява времето, през което участниците са обвързани
с условията на представените от тях оферти.
6.  Офертата  се  подписва  само  от  управляващия  участник  или  от  негов
пълномощник, който следва да представи съответното пълномощно в офертата.
Всички, представени документи следва да бъдат на български език /чл. 101, ал. 6 от
ЗОП/.
7.  В случаите,  когато са  включени документи и референции на чужд език,  те
следва да са придружени с официален превод на български език.
8.  По  офертата  не  се   допускат    никакви    вписвания    между   редовете,
изтривания или корекции.
9.  В случай,  че за някой от посочените документи е определено,  че  може да се
представи във формата  на „заверено от  участника  копие“ или само „копие“,  за
такъв документ се счита този, при който върху копието му има:
- гриф „Вярно с оригинала“;
- името и фамилията на подписващия;
- датата, на която е извършена заверката;
- собственоръчен подпис със син цвят;
- свеж печат на участника.

Подаване на оферта 

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 адрес: „Втора МБАЛ
– София” ЕАД, бул. „Христо Ботев” №120, гр. София 1202, деловодство, в срок до
15.11.2016г.
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 и  обособената  позиция  за  която  се  подават
документите.
3.  Опаковката  включва  изискуемите  документите,  опис  на  представените
документи,  както  и  отделен  запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис  „Предлагани
ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение. 
4. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязва поредният номер,
датата  и  часът  на  получаването  и  посочените  данни  се  записват  във  входящия
регистър /чл. 48, ал. 2 от ППЗОП/ срещу подпис на приносителя. На последния се
издава документ с входящ номер, удостоверяващ този факт.
5. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатана или скъсана опаковка.



6. 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.  Заявленията за  участие  или 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.
7.  Лице,  което  участва  в  обединение  или  е  дало  съгласие  и  фигурира  като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна
оферта /чл. 101, ал. 9 от ЗОП/.
8.  Всички  разходи  за  участие  в  процедурата  са  за  сметка  на  кандидата  или
участника,  Възложителят  при  никакви  условия  няма  да  участва  в  тези  разходи
независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.

Съдържание на офертата
Офертата на всеки участник следва да съдържа:

1. Опис  на   представените  документи,   подписан  и  подпечатан  на  всяка
страница от участника - прилага се в началото на офертата преди всички други
документи – образец 1;

2. Заявление за участие, което включва:

2.1.  ЕЕДОП –  Участникът  декларира  липсата  на  основанията  за  отстраняване  и
съответствие  с  критериите  за  подбор  чрез  представяне  на  единен  европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). 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. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице се
представя ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението.
2.2.  Документи  за  доказване  на  предприетите  мерки  за  надеждност,  когато  е
приложимо;
2.3.  Когато участникът е  обединение,  което не е  юридическо лице,  се  представя
копие  от  документ  /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.  разпределението  на
отговорността  между  членовете  на  обединението;  3.  дейностите,  които  ще
изпълнява всеки член на обединението. В документа за създаване на обединение се
определя партньор, който да представлява обединението за целите на обществената
поръчка;
2.4.  Декларация  за  съгласие  от  трето  лице  по  чл.  65,  ал.3  от  ЗОП  /когато  е
приложимо/;
2.5. Декларация по чл. 101, ал. 9, ал. 10 и ал. 11 от ЗОП /когато е приложимо/;
2.6. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/;
2.7.  Декларация за всички задължени лица по смисъла на чл.54,  ал.2 от ЗОП –
образец 2.



3. Оферта, съдържаща:
3.1. Техническо предложение, съдържащо:
а)  документ  за  упълномощаване,  когато  лицето,  което  подава  офертата,  не  е
законният представител на участника; 
б)  предложение  за  изпълнение  на  поръчката,  в  съответствие  с  техническите
спецификации  и  изискванията  на  възложителя,  изготвено  по  образец  3А  за
обособена  позиция  1,  заедно  с  техническо  предложение  за  съответствие  с
техническите изисквания за изпълнение на поръчката - по образец 3А.1 и таблица
за оценка по показателя „технически преимущества на предлагана апаратура“ към
методиката за определяне на комплексната оценка на офертите – по образец 3А.2 и
по  образец  3Б  за  обособена  позиция  2,  заедно  с  техническо  предложение  за
съответствие с техническите изисквания за изпълнение на поръчката - по образец
3Б.1.

 документите,     доказващи     годността     /правоспособността/     на
участниците    /в приложимите случаи/;

 документите,  доказващи  икономическото  и  финансовото  състояние  на
участниците /в приложимите случаи/;

 документите,     доказващи     техническите     и     квалификациони
възможности    на участниците /в приложимите случаи/;

 каталози,    технически    данни,    нагледни    материали    и    др.    по
усмотрение   на участниците   /и   в   превод   на   български   език/,   които
доказват    съответствието  на  предлаганите  медицински  изделия  с
изискванията на възложителя.

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – образец 4;
г ) декларация за срока на валидност на офертата – образец 5;
3.2. Ценово предложение – представя   се   в   отделен  непрозрачен   плик  с
надпис „Предлагани ценови параметри” – образец 6А и 6Б, съответно за обособена
позиция 1 и обособена позиция 2. При несъответствие между цифрова и изписана с
думи цена ще се взема предвид изписаната с думи.
В  цената  на  договора  се  включват  всички  разходи,  свързани  с  качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

VII. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА И ВЪЗЛАГАНЕ. ПОКАЗАТЕЛИ С ОТНОСИТЕЛНА
ИМ ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА
НА ОФЕРТИТЕ

За  обособена  позиция  1:  Оценяването  на  офертите  се  извършва  по  критерия
„икономически  най-изгодна  оферта”.  Икономически  най-изгодната  оферта  се
определя  въз  основа  на  критерии  за  възлагане  „оптимално  съотношение
качество/цена“, съгласно следните показатели и методика:

Показатели за определяне на комплексната оценка:
а)  най-ниска цена за изпълнение на поръчката (Р1) – относителна тежест 50%;

б) технически преимущества на апаратурата  (Р2) – относителна тежест 50%;

      
Методиката за определяне на относителната тежест на показателите в комплексната
оценка на предложението е следната: 
Комплексната оценка се определя като сума от показателите P1+P2 
Максимални точки – 100



А. Оценката по показателя „най-ниска цена” Р1 се определя по следната формула:

   Р1 =  ННКПЦ х 50, където:
                      ПКЦ
     
       ННПКЦ  -  най-ниската комплексна цена за доставка,  монтаж и пускане в
експлоатация  на предлаганата апаратура 
        ПКЦ -предложената комплексна цена от участника за доставка, монтаж и
пускане в експлоатация  на предложена апаратура 

Б.  Оценката по показателя  „технически преимущества на апаратурата (Р2) се
определя  по  следният  начин,  като  участник  може  да  получи  максимален брой
точки - 50:

За оценка по показателя „технически преимущества на предлагана апаратура“ (Р2)
всеки  участник  попълва  Таблица  за  оценка  по  показателя  „технически
преимущества  на  предлагана  апаратура“  към  методиката  за  определяне  на
комплексната оценка на офертите, по образец, приложение към предложението за
изпълнение на поръката, в която посочва/декларира  параметрите на предлаганата
от него апаратура  за  оценка, а именно:

За  Хай-дефинишън  система  от  най-висок  клас,  с  ксеноново  осветление,
комлектована с гастроскоп и колоноскоп

Хай-дефинишън  Видеогастроскоп   -  технически  параметър  „Минимално
отклонение на дисталния край“, характеристики на доставката, за които участникът
получава  допълнителни  точки:  При  наличие  на  отклонение  на  дисталния  край
равно  или  по-голямо  от  -  Нагоре-210°/Надолу-120°  и  Надясно-120°/Наляво-120°
участникът получава 20 точки, при наличие на отклонение на дисталния край по-
малко от  Нагоре - 210° / Надолу - 120° и Надясно - 120°/ Наляво - 120°, участникът
получава 5 точки

За Ехографи

При наличие на взаимна функционална съвместимост на линейните сонди между
двата оферирани ултразвукови апарата, участника получава 20 точки. При липса на
тази функционална съвместимост 5 точки

За  Анестезиологичен (наркозно -  дихателен) апарат,  за  оперативни интервенции
при заболявания в областта на хирургията и акушерство и гинекологията

При наличие на  интегриран електрически задвижван бутален вентилатор участника
получава 10 точки; при наличие на пневматичен вентилатор участника получава 4
точки; при наличие на вентилатор с турбина участника получава 2 точки.

Комисията  класира  допуснатите  до  разглеждане  оферти  по  низходящ  ред,  въз
основа  на  получената  обща оценка.  На  първо  място  се  класира  предложението,
получило най-висока комплексна оценка. Когато комплексните оценки са равни, с
предимство  се  класира  офертата,  в  която  се  съдържат  по-изгодни  предложения
съгласно  чл.  58,  ал.  2  от  ППЗОП,  а  при  невъзможност  това  да  се  определи  се
прилагат разпоредбите на чл. 58, ал. 3 от ППЗОП.



За  обособена  позиция  2:  Оценяването  на  офертите  се  извършва  по  критерия
„икономически  най-изгодна  оферта”.  Икономически  най-изгодната  оферта  се
определя въз основа на критерии за възлагане „най-ниска цена“.

VIII. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕЛУРАТА, КЛАСИРАНЕ И ОПРЕЛЕЛЯНЕ
НА ИЗПЪЛНИТЕЛ
1.След изтичането на срока за получаване на оферти възложителят назначава със
заповед комисия по чл. 103, ал. 1 от ЗОП.
2. Отварянето на получените оферти ще се извърши на 16. 11. 2016г. от 10:00 часа в
сградата на „Втора МБАЛ – София” ЕАД, гр. София, бул. “Христо Ботев” № 120,
ет. 4, Библиотека.
3.  Получените  оферти  се  отварят  на  публично  заседание,  на  което  могат  да
присъстват участниците в  процедурата или техни упълномощени представители,
както  и  представители  на  средствата  за  масово  осведомяване  /чл.  54,  ал.  2  от
ППЗОП/.  Комисията  отваря  по  реда  на  тяхното  постъпване  запечатаните
непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, а когато е приложимо -
проверява за наличието на отделен запечатан плик с надпис „Предлагани ценови
параметри“. Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото
предложение  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови  параметри“.  Комисията
предлага  по  един  от  присъстващите  представители  на  другите  участници  да
подпише  техническото  предложение  и  плика  с  надпис  „Предлагани  ценови
параметри“. С това приключва публичната част от заседанието на комисията.
4.  Комисията разглежда детайлно представените документи по чл.  39,  ал.  2  при
пълно съответствие с изкисванията и ползвайки се от правата си по чл. 54, ал. 7 до
ал. 13 вкл., чл. 56 до чл. 58 вкл. от ППЗОП.
5. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, по отношение на
който се установят обстоятелствата, посочени в чл. 107 от ЗОП.
6. Комисията изготвя доклад за резултатите от работата си, който се подписва от
всички  членове  и  се  предава  на  възложителя  заедно  с  цялата  документация,
съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП и чл. 60 от ППЗОП.
7. В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада Възложителят, съгласно чл. 106,
ал.  6  ЗОП  издава  мотивирано  решение,  с  което  определя  изпълнителите  и/или
прекратява  процедурата.  В  решението  възложителят  посочва  и  отстранените  от
участие в процедурата участници на основание чл. 107 от ЗОП.
8. Възложителят изпраща решението по чл. 22, ал. 1, т. 6 и/или т. 8 от ЗОП при
условията на чл. 43 от ЗОП.

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Възложителят  прекратява  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
мотивирано решение в съответствие с разпоредбите на чл. 110 от ЗОП и в случай,
че  процедурата  е  открита  при  условията  на  външно  финансиране  -  при
неполучаване на целевите средства. Възложителят изпраща до всички участници
решението за прекратяване на процедурата при условията на чл. 43 от ЗОП.

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
1.  Възложителят  сключва  договор  за  изпълнение  на  поръчката  с  участника,
класиран  от  комисията  на  първо  място  съгласно  чл.  112,  ал.  1  от  ЗОП  и  при
условията на чл. 68 от ППЗОП.



2.  При  подписване  на  договора  участникът,  избран  за  изпълнител  е  длъжен  да
представи документи в съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП.
3.  Договорът   за    изпълнение    на    обществената    поръчка    задължително
включва    всички  предложения   от  офертата   на  участника,   определен  за
изпълнител и съответства  на приложения в документацията проект /чл. 112, ал. 4
от ЗОП/.
4. Срокът за сключване на договор за изпълнение е съгласно чл. 112, ал. 6 от ЗОП,
освен в случаите по чл. 112, ал. 7 от ЗОП.

IX. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1.  Гаранцията  за  изпълнение  на  договора  е  в  размер  на  3%  от  стойността  на
договора  за  обществена  поръчка  без  включен  ДДС  за  съответната  обособена
позиция.
2. Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
2.1. парична сума;
2.2. банкова гаранция;
2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
изпълнителя. 
3. Гаранцията по т. 2.1 или 2.2 може да се предостави от името на изпълнителя за
сметка на трето лице - гарант. 
4.  Участникът,  определен  за  изпълнител,  избира  сам  формата  на  гаранцията  за
изпълнение. 
5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки
от съдружниците в него може да е  наредител по банковата гаранция,  съответно
вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
6.Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани
в  Договора  за  изпълнение  на  обществената  поръчка  между  възложителя  и
изпълнителя.
7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума
се внася по банков път, по следната банкова сметка на Възложителя:
„ОБЩИНСКА БАНКА” АД 
BIC:  SOMBBGSF
IBAN:  BG74SOMB91301027375301
8. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено
поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение
по договора за възлагане на обществената поръчка. 
9.  Възложителят ще освободи гаранцията за  изпълнение,  без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.

За  всички  неуредени  въпроси  в  това  указание  за  подготовка  на  офертата  се
прилагат разпоредбите на действащия Закон за обществените поръчки и ППЗОП.

X. ОБРАЗЦИ



Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки
(ЕЕДОП)

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за
възлагащия орган или възложителя

При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален 
вестник на Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна 
процедура, информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена 
автоматично, при условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната 
система за ЕЕДОП  1.Позоваване на съответното обявление2, публикувано в 
Официален вестник на Европейския съюз:
OВEС S брой[], дата [], стр.[], 
Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]
Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в 
Официален вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят 
трябва да включи информация, която позволява процедурата за възлагане на 
обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана.
В случай, че не се изисква публикуването на обявление вОфициален вестник на 
Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява 
процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено 
идентифицирана (напр. препратка към публикация на национално равнище):  
[……]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при 
условие че ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна 
система за ЕЕДОП.В противен случай тази информация трябва да бъде 
попълнена от икономическия оператор.

Идентифициране на възложителя3 Отговор:„ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД

Име: [   ]

За коя обществена поръчки се отнася? Отговор: „Доставка, монтаж, настройка
и  въвеждане  в  експлоатация  на нова
специализирана медицинска апаратура
с иновационна технология, приложима
за  многопрофилна  диагностика  и
лечение” 

1Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 
възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и 
други заинтересовани страни
2За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана за 
участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка.
За възложителите:периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 
състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 
квалификационна система.
3Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на съвместна 
процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички заинтересовани 
възложители на обществени поръчки.



Название  или  кратко  описание  на
поръчката4:

[   ]

Референтен  номер на  досието,  определен
от възлагащия орган или възложителя (ако
е приложимо)5:

[   ]

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена 
от икономическия оператор

Част II: Информация за икономическия оператор

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Идентификация: Отговор:

Име: [   ]

Идентификационен номер по ДДС, ако
е приложимо:

Ако  не  е  приложимо,  моля  посочете
друг  национален  идентификационен
номер, ако е необходимо и приложимо

[   ]

[   ]

Пощенски адрес: [……]

Лице или лица за контакт6:

Телефон:

Ел.поща:

Интернет  адрес  (уеб  адрес)  (ако  е
приложимо):

[……]

[……]

[……]

[……]

Обща информация: Отговор:

Икономическият  оператор  микро-,
малко или средно предприятие ли е7?

[] Да [] Не

Само  в  случай  че  поръчката  е
запазена  8  :икономическият  оператор

[] Да [] Не

4Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление
5Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление
6Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо.
7Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 
предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически 
цели. 
Микропредприятия:.предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро.
Малки предприятия.предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот 
и/или годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро.
Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които 



защитено  предприятие  ли  е  или
социално  предприятие9,  или  ще
осигури изпълнението на поръчката в
контекста на програми за създаване на
защитени  работни  места?
Ако „да“,  какъв е съответният процент
работници  с  увреждания  или  в
неравностойно  положение?
Ако  се  изисква,  моля,  посочете
въпросните  служители  към  коя
категория  или  категории работници с
увреждания  или  в  неравностойно
положение принадлежат.

[…]

[….]

Ако  е  приложимо,  посочете  дали
икономическият  оператор  е
регистриран в  официалния списък на
одобрените  икономически  оператори
или  дали  има  еквивалентен
сертификат  (напр.  съгласно
национална квалификационна система
(система  за  предварително
класиране)?

[] Да [] Не [] Не се прилага

Ако „да“:

Моля,  отговорете  на  въпросите  в
останалите  части  от  този  раздел,
раздел Б и, когато е целесъобразно,
раздел  В  от  тази  част,  попълнете
част    V  ,  когато е приложимо,  и  при
всички  случаи  попълнете  и
подпишете част   VI  . 

а) Моля посочете наименованието на 
списъка или сертификата и съответния
регистрационен или сертификационен 
номер, ако е приложимо:
б) Ако сертификатът за 
регистрацията или за 
сертифицирането е наличен в 
електронен формат, моля, 
посочете:

в) Моля, посочете препратки към 
документите, от които става ясно на 
какво се основава регистрацията или 
сертифицирането и, ако е приложимо, 
класификацията в официалния 
списък10:

a) [……]

б) (уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно 
позоваване на документа):
[……][……][……][……]
в) [……]

г) [] Да [] Не

д) [] Да [] Не

са заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/илигодишният 
им счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро.
8Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка
9Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 
неравностойно положение.



г) Регистрацията или 
сертифицирането обхваща ли всички 
задължителни критерии за подбор?
Ако „не“:
В допълнение моля, попълнете 
липсващата информация в част І  V  , 
раздели А, Б, В или Г според 
случаяСАМО ако това се изисква 
съгласно съответното обявление
или документацията за 
обществената поръчка:
д) Икономическият оператор може ли 
да представи удостоверение за 
плащането на социалноосигурителни 
вноски и данъци или информация, 
която ще позволи на възлагащия орган
или възложителя да получи 
удостоверението чрез пряк безплатен 
достъп до национална база данни във 
всяка държава членка?
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат,
моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, 
издаващи документа, точно 
позоваване на документа):
[……][……][……][……]

Форма на участие: Отговор:

Икономическият оператор участва ли в
процедурата  за  възлагане  на
обществена  поръчка  заедно  с  други
икономически оператори11?

[] Да [] Не

Ако „да“,  моля,  уверете се,  че останалите участващи оператори представят отделен
ЕЕДОП.

Ако „да“:
а) моля, посочете ролята на 
икономическия оператор в групата 
(ръководител на групата, отговорник 
за конкретни задачи...):
б) моля, посочете другите 
икономически оператори, които 
участват заедно в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка:
в) когато е приложимо, посочете името
на участващата група:

а): [……]

б): [……]

в): [……]

Обособени позиции Отговор:

Когато е приложимо, означение на 
обособената/ите позиция/и, за които 
икономическият оператор желае да 
направи оферта:

[   ]

10Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията.
11По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни.



Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 
упълномощено/и да представляват икономическия оператор за целите на настоящата
процедура за възлагане на обществена поръчка:

Представителство, ако има такива: Отговор:

Пълното име 
заедно с датата и мястото на раждане, ако 
е необходимо: 

[……];
[……]

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……]

Пощенски адрес: [……]

Телефон: [……]

Ел. поща: [……]

Ако е необходимо, моля да предоставите
подробна  информация  за
представителството  (форми,  обхват,
цел...):

[……]

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ

Използване на чужд капацитет: Отговор:

Икономическият оператор ще използва ли
капацитета  на  други  субекти,  за  да
изпълни критериите за подбор, посочени в
част  IV,  и  критериите  и  правилата  (ако
има такива), посочени в част V по-долу? 

[]Да []Не

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 
попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 
съгласно разделиА и Б от настоящата част и от част III. 
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи,
които не са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено 
тези, които отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за 
строителство — тези, които предприемачът може да използва за извършване на 
строителството. 
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти12, 
доколкото тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият 
оператор ще използва.

12Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3:



Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор
няма да използва

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква
изрично от възлагащия орган или възложителя)

Възлагане на подизпълнители: Отговор:

Икономическият оператор възнамерява ли
да възложи на трети страни изпълнението
на част от поръчката?

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 
моля, приложете списък на предлаганите 
подизпълнители: 

[……]

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в
допълнение към информацията съгласнонастоящия раздел, моля да предоставите
информацията, изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ
за всяка (категория) съответни подизпълнители.

Част III: Основания за изключване

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ

Член 57, параграф 1 отДиректива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за 
изключване:

1. Участие в престъпна организация13:

Корупция14:

Измама15:

Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 
терористични дейности16:

Изпиране на пари или финансиране на тероризъм17

13Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 2008 г. 
относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42).
14Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват длъжностни 
лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на Европейския съюз,  
ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР на Съвета от 22 
юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 54). Това 
основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното 
законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор.
15По смисъла на член 1 от Конвенцията зазащита на финансовите интереси на Европейските общности 
(ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48).
16Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 
борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща 
подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено
в член 4 от същото рамково решение.
17Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 
26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането 



Детски труд и други форми на трафик на хора18

Основания,  свързани  с  наказателни
присъди  съгласно  националните
разпоредби  за  прилагане  на
основанията,  посочени  в  член 57,
параграф 1 от Директивата:

Отговор:

Издадена  ли  е  по  отношение  на
икономическия  оператор или  на  лице,
което е член на неговия административен,
управителен или надзорен орган или което
има  правомощия  да  го  представлява,  да
взема решения или да упражнява контрол
в  рамките  на  тези  органи,  окончателна
присъда във връзка с едно от изброените
по-горе  основания,  която  е  произнесена
най-много преди пет години, или съгласно
която продължава да се прилага период на
изключване,  пряко  определен  в
присъдата? 

[] Да [] Не

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля,  посочете:  (уеб  адрес,  орган  или
служба,  издаващи  документа,  точно
позоваване  на  документа):
[……][……][……][……]19

Ако „да“, моля посочете20:
а) дата на присъдата, посочете за коя от 
точки 1 — 6 се отнася и основанието(ята) 
за нея; 

б) посочете лицето, което е осъдено [ ];
в) доколкото е пряко указано в 
присъдата:

a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]

б) [……]
в) продължителността на срока на 
изключване [……] и съответната(ите) 
точка(и) [   ]

Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля,  посочете:  (уеб  адрес,  орган  или
служба,  издаващи  документа,  точно
позоваване  на  документа):  [……][……]
[……][……]21

В  случай  на  присъда,  икономическият
оператор  взел  ли  е  мерки,  с  които  да
докаже  своята  надеждност  въпреки
наличието  на  съответните  основания  за
изключване22 („реабилитиране  по  своя
инициатива“)?

[] Да [] Не 

Ако  „да“,  моля  опишете  предприетите
мерки23:

[……]

на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15).
18Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на 
Съвета от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата 
на жертвите от него и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011
г., стр. 1).



Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ

ВНОСКИ 

Плащане  на  данъци  или
социалноосигурителни вноски:

Отговор:

Икономическият оператор изпълнил ли е
всички  своизадължения,  свързани  с
плащането  на  данъци  или
социалноосигурителни вноски, както в
страната, в която той е установен, така и
в държавата членка на възлагащия орган
или  възложителя,  ако  е  различна  от
страната на установяване?

[] Да [] Не

Ако „не“, моля посочете:
а) съответната страна или държава 
членка;
б) размера на съответната сума;
в) как е установено нарушението на 
задълженията:
1) чрез съдебно решение или 
административен акт:

– Решението  или
актът  с  окончателен  и
обвързващ характер ли е?

– Моля,  посочете  датата  на
присъдата  или
решението/акта.

– В  случай  на  присъда  —
срокът на изключване,  ако
е  определен  пряко в
присъдата:

2) подруг начин? Моля, уточнете:

г)  Икономическият  оператор  изпълнил
ли е задълженията си, като изплати или
поеме обвързващ ангажимент да изплати
дължимите  данъци  или
социалноосигурителни  вноски,
включително,  когато  е  приложимо,
всички начислени лихви или глоби?

Данъци Социалноосигурител
ни вноски

a) [……]
б) [……]
в1) [] Да [] Не

– [] Да [] Не

– [……]

– [……]

в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, 
опишете подробно:
[……]

a) [……]б) [……]

в1) [] Да [] Не

– [] Да [] Не

– [……]

– [……]

в2) [ …]

г) [] Да [] Не
Ако „да“, моля, 
опишете подробно: 
[……]

Ако  съответните  документи  по
отношение на плащането на данъци или
социалноосигурителни  вноски  е  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа):24

[……][……][……][……]



В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ



ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ25

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка някои от следните основания за изключване може да са 
формулирани по-точно в националното право, в обявлението или в 
документацията за поръчката. Така например в националното право може да е 
предвидено понятието „сериозно професионално нарушение“ да обхваща няколко 
различни форми на поведение. 

Информация  относно  евентуална
несъстоятелност,  конфликт  на
интереси или професионално нарушение

Отговор:

Икономическият  оператор  нарушил ли е,
доколкото му е известно,  задълженията
си  в  областта  на  екологичното,
социалното или трудовото право26?

[] Да [] Не

Ако „да“, икономическият оператор взел 
ли е мерки, с които да докаже своята 
надеждност въпреки наличието на 
основанието за изключване 
(„реабилитиране по своя инициатива“)?
[] Да [] Не

Ако да“, моля опишете предприетите 
мерки: [……]

Икономическият оператор в една от 
следните ситуации ли е:
а) обявен в несъстоятелност, или 

б) предмет на производство по 
несъстоятелност или ликвидация, или

в) споразумение с кредиторите, или
г) всякаква аналогична ситуация, 
възникваща от сходна процедура съгласно
националните законови и подзаконови 
актове27, или
д) неговите активи се администрират от 
ликвидатор или от съда, или

е) стопанската му дейност е прекратена?
Ако „да“:

– Моля представете подробности:

– Моля,  посочете  причините,
поради  които  икономическият
оператор ще бъде в състояние да
изпълни поръчката, като се вземат
предвид  приложимите
национални  норми  и  мерки  за
продължаване  на  стопанската
дейност при тези обстоятелства28?

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

[] Да [] Не

– [……]

– [……]

(уеб  адрес,  орган  или  служба,  издаващи
документа,  точно  позоваване  на
документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор извършил ли е [] Да [] Не,



тежко професионално нарушение29? 
Ако „да“, моля, опишете подробно:  [……]

Ако „да“, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки: [……]

Икономическият оператор сключил ли е 
споразумения с други икономически 
оператори, насочени към нарушаване на 
конкуренцията?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

Ако „да“, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки: [……]

Икономическият оператор има ли 
информация за конфликт на интереси30, 
свързан с участието му в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

Икономическият оператор или 
свързано с него предприятие, предоставял
ли е консултантски услуги на възлагащия
орган или на възложителя или участвал 
ли е по друг начин в подготовката на 
процедурата за възлагане на обществена 
поръчка?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

19Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
20Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
21Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
22В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 отДиректива 
2014/24/ЕС.
23Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, системни...),
обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети. 
24Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
25Вж. член 57, параграф 4 отДиректива 2014/24/ЕС
26Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 
националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в 
член 18, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС
27Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 
обществената поръчка.
28Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 
случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без 
каквато и да евъзможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни 
поръчката.
29Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното обявление
или в документацията за обществената поръчка.



Случвало ли се е в миналото договор за 
обществена поръчка, договор за поръчка с 
възложител или договор за концесия на 
икономическия оператор да е бил 
предсрочно прекратен или да са му били 
налагани обезщетения или други подобни 
санкции във връзка с такава поръчка в 
миналото?
Ако „да“, моля, опишете подробно:

[] Да [] Не

[…]

Ако „да“,  икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки: [……]

Може ли икономическият оператор да 
потвърди, че:
а) не е виновен за подаване на неверни 
данни при предоставянето на 
информацията, необходима за проверката 
за липса на основания за изключване или 
за изпълнението на критериите за подбор;

б) не е укрил такава информация;

в) може без забавяне да предостави 
придружаващите документи, изисквани от
възлагащия орган или възложителя; и

г) не се е опитал да упражни непозволено 
влияние върху процеса на вземане на 
решения от възлагащия орган или 
възложителя, да получи поверителна 
информация, която може да му даде 
неоправдани предимства в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, или да 
предостави поради небрежност 
подвеждаща информация, която може да 
окаже съществено влияние върху 
решенията по отношение на 
изключването, подбора или възлагането?

[] Да [] Не

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В
НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА

ЧЛЕНКА

Специфични  национални  основания  за
изключване

Отговор:

Прилагат ли се специфичните 
национални основания за изключване, 

[…] [] Да [] Не

30Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 
документацията за обществената поръчка.



които са посочени в съответното 
обявление или в документацията за 
обществената поръчка?
Ако документацията, изисквана в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката са 
достъпни по електронен път, моля, 
посочете:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа):
[……][……][……][……]31

В случай че се прилага някое 
специфично национално основание за 
изключване, икономическият оператор 
предприел ли е мерки за реабилитиране по
своя инициатива? 
Ако „да“, моля опишете предприетите 
мерки: 

[] Да [] Не

[…]

Част IV: Критерии за подбор

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) 
икономическият оператор заявява, че

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако 
възлагащият орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в 
документацията за поръчката, посочена в обявлението, че икономическият 
оператор може да се ограничи до попълването й в раздел  от част ІV, без да 
трябва да я попълва в друг раздел на част ІV:

Спазване на всички изисквани критерии
за подбор

Отговор:

Той отговаря на изискваните критерии за
подбор:

[] Да [] Не

А: ГОДНОСТ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 
обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Годност Отговор:

1) Той е вписан в съответния 
професионален или търговски регистър
в държавата членка, в която е установен32:
Ако съответните документи са на 

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 

31Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

документа): [……][……][……][……]

2) При поръчки за услуги:
Необходимо ли е специално разрешение 
или членствов определена организация, за
да може икономическият оператор да 
изпълни съответната услуга в държавата 
на установяване? 

Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

[] Да [] Не

Ако да, моля посочете какво и дали 
икономическият оператор го притежава: 
[…] [] Да [] Не

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 
обявлението, или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

Икономическо и финансово състояние Отговор:

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за 
броя финансови години, изисквани в 
съответното обявление или в 
документацията за поръчката, е както 
следва:
и/или
1б) Неговият среден годишен оборот за 
броя години, изисквани в съответното 
обявление или в документацията за 
поръчката, е както следва33():
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],
[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

2а) Неговият („конкретен“) годишен 
оборот в стопанската област, обхваната 
от поръчката и посочена в съответното 
обявление, или в документацията за 
поръчката, за изисквания брой финансови 
години, е както следва:
и/или

2б) Неговият среден годишен оборот в 
областта и за броя години, изисквани в 
съответното обявление или 
документацията за поръчката, е както 
следва34:

година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута
година: [……] оборот:[……][…]валута

(брой години, среден оборот): [……],
[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

32Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 
икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 
същото приложение
33Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.



Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……]
[……]

3) В случай че липсва информация 
относно оборота (общия или конкретния) 
за целия изискуем период, моля, посочете 
датата, на която икономическият оператор
е учреден или е започнал дейността си:

[……]

4) Що се отнася до финансовите 
съотношения35, посочени в съответното 
обявление, или в документацията за 
обществената поръчка, икономическият 
оператор заявява, че реалната им стойност 
е, както следва:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

(посочване на изискваното съотношение 
— съотношение между х и у36 — и 
стойността):
[…], [……]37

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

5) Застрахователната сума по неговата 
застрахователна полица за риска 
„професионална отговорност“ възлиза 
на:
Ако съответната информация е на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

[……],[……][…]валута

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

6) Що се отнася до другите 
икономически или финансови 
изисквания, ако има такива, които може
да са посочени в съответното обявление 
или в документацията за обществената 
поръчка, икономическият оператор 
заявява, че:
Ако съответната документация, която 
може да е била посочена в съответното 
обявление или в документацията за 
обществената  поръчка, е достъпна по 
електронен път, моля, посочете:

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……]
[……]

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 
критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 
обявлението,или в документацията за поръчката, посочена в обявлението.

34Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка.
35Например съотношението между активите и пасивите.
36Например съотношението между активите и пасивите.
37Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.



Технически  и  професионални
способности

Отговор:



1а) Само за обществените поръчки за 
строителство:
През референтния 
период38икономическият оператор е 
извършил следните строителни 
дейности от конкретния вид: 
Ако съответните документи относно 
доброто изпълнение и резултат от най-
важните строителни работи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за 
обществената поръчка):  [……]
Строителни работи:  [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

1б) Само за обществени поръчки за 
доставки и обществени поръчки за 
услуги:
През референтния период39 
икономическият оператор е извършил 
следните основни доставки или е 
предоставил следните основни услуги 
от посочения вид:При изготвяне на 
списъка, моля, посочете сумите, датите и 
получателите, независимо дали са 
публични или частни субекти40:

Брой години (този период е определен в 
обявлението или документацията за 
обществената поръчка): [……]

Описание Суми Дати Получат
ели

2)  Той  може  да  използва  следните
технически  лица или органи41,  особено
тези,  отговарящи  за  контрола  на
качеството:
При  обществените  поръчки  за
строителство  икономическият  оператор
ще може да използва технически лица или
органи при извършване на строителството:

[……]

[……]

3)  Той  използва  следните  технически
съоръжения и мерки за гарантиране на
качество, а  съоръженията за проучване
и изследване са както следва: 

[……]

4)  При изпълнение  на  поръчката  той  ще
бъде  в  състояние  да  прилага  следните
системи  за  управление  и  за
проследяване на веригата на доставка:

[……]

5) За комплексни стоки или услуги или, 
по изключение, за стоки или услуги, 

38Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит отпреди 
повече от пет години.
39Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит отпреди 
повече от три години.
40С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва публичните 
и частните клиенти за съответните доставки или услуги.
41За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 
оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се 
попълнят отделни ЕЕДОП.



които са със специално предназначение:
Икономическият оператор щепозволи ли 
извършването на проверки42 на неговия 
производствен или технически 
капацитет и, когато е необходимо, на 
средствата за проучване и изследване, с 
които разполага, както и на мерките за 
контрол на качеството?

[] Да [] Не

6) Следната образователна и 
професионална квалификация се 
притежава от:
а) доставчика на услуга или самия 
изпълнител, и/или (в зависимост от 
изискванията, посочени в обявлението, 
или в документацията за обществената 
поръчка)

б) неговия ръководен състав:

a) [……]

б) [……]

7) При изпълнение на поръчката 
икономическият оператор ще може да 
приложи следните мерки за управление 
на околната среда:

[……]

8) Средната годишна численост на 
състава на икономическия оператор и 
броят на  ръководния персонал през 
последните три години са, както следва:

Година, средна годишна численост на 
състава:
[……],[……],
[……],[……],
[……],[……],
Година, брой на ръководните кадри:
[……],[……],
[……],[……],

[……],[……]

9) Следните инструменти, съоръжения 
или техническо оборудване ще бъдат на 
негово разположение за изпълнение на 
договора:

[……]

10) Икономическият оператор 
възнамерява евентуално да възложи на 
подизпълнител43изпълнението на 
следната част (процентно изражение) от
поръчката:

[……]

11) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор ще достави 
изискваните мостри, описания или снимки
на продуктите, които не трябва да са 

[…] [] Да [] Не

42Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 
компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги;
43Ако икономическият операторе решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще използва
капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 
подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе.



придружени от сертификати за 
автентичност.
Ако е приложимо, икономическият 
оператор декларира, че ще осигури 
изискваните сертификати за автентичност.
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

 [] Да[] Не 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

12) За обществени поръчки за доставки:
Икономическият оператор може ли да 
представи изискваните сертификати, 
изготвени от официално признати 
институции или агенции по контрол на 
качеството, доказващи съответствието на 
продуктите, които могат да бъдат ясно 
идентифицирани чрез позоваване на 
технически спецификации или стандарти, 
посочени в обявлението или в 
документацията за поръчката?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства могат да бъдат 
представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

[] Да [] Не

[…]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 
стандартите за осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично 
управление са били изискани от възлагащия орган или възложителя в обявлението
или в документацията за обществената поръчка, посочена в обявлението.

Стандарти  за  осигуряване  на
качеството и стандарти за екологично
управление

Отговор:



Икономическият оператор ще може ли да
представи  сертификати,  изготвени  от
независими  органи  и  доказващи,  че
икономическият  оператор  отговаря  на
стандартите  за  осигуряване  на
качеството,  включително  тези  за
достъпност  за  хора  с  увреждания.
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете
какви  други  доказателства  относно
схемата  за  гарантиране  на  качеството
могат  да  бъдат  представени:
Ако  съответните  документи  са  на
разположение  в  електронен  формат,
моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

Икономическият оператор ще може ли да 
представи сертификати, изготвени от 
независими органи, доказващи, че 
икономическият оператор отговаря на 
задължителните стандарти или системи 
за екологично управление?
Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 
какви други доказателства относно 
стандартите или системите за 
екологично управление могат да бъдат 
представени:
Ако съответните документи са на 
разположение в електронен формат, 
моля, посочете:

[] Да [] Не

[……] [……]

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документа): [……][……][……][……]

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 
възлагащият орган или възложителят е посочил обективните и 
недискриминационни критерии или правила, които трябва да бъдат приложени с 
цел ограничаване броя на кандидатите, които ще бъдат поканени за представяне 
на оферти или за провеждане на диалог. Тази информация, която може да бъде 
съпроводена от изисквания относно видовете сертификати или форми на 
документални доказателства, ако има такива, които трябва да бъдат 
представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 
обществената поръчка, посочена в обявлението.
Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури 
за състезателен диалог и партньорства за иновации:

Икономическият оператор декларира, че:

Намаляване на броя Отговор:

Той  изпълнява целите  и
недискриминационните  критерии  или
правила,  които  трябва  да  бъдат
приложени,  за  да  се  ограничи  броят  на
кандидатите  по  следния  начин:

[……]

[…] [] Да [] Не45



В  случай,  че  се  изискват   някои
сертификати  или  други  форми  на
документални  доказателства,  моля,
посочете  за  всеки  от  тях,  дали
икономическият  оператор  разполага  с
изискваните  документи:
Ако  някои  от  тези  сертификати  или
форми  на  документални  доказателства
са  на  разположение  в  електронен
формат44,  моля,  посочете  за  всичкиот
тях:

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 
документа, точно позоваване на 
документацията): [……][……][……]
[……]46

Част VI: Заключителни положения

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна
и точна, и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на
неверни данни.
Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да
представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства,
освен в случаите, когато:
а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи
чрез пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка,
която е достъпна безплатно47; или
б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно48, възлагащият орган или възложителят
вече притежава съответната документация.
Долуподписаният  дава  официално  съгласие  [посочете  възлагащия  орган  или
възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи
информацията,  която  е  предоставена  в  [посочете  съответната  част,  раздел/
точка/и] от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите
на [посочете  процедурата  за  възлагане  на  обществена  поръчка:  (кратко  описание,
препратка  към публикацията  в  Официален вестник на Европейския  съюз,  референтен
номер)].

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……]

44Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът.

45Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
46Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо.
47Приусловие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, орган 
или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на 
възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде 
съпроводено от съответното съгласие за достъп.
48В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея 
отДиректива 2014/24/ЕС



Образец 1

ОПИС
на представените документи

от ........................................................................................................................................
..,

(наименование на участника)
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Доставка,
монтаж,  настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана
медицинска апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна
диагностика и лечение за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД 

№ Описание на приложените документ

Вид на
документа

(оригинал или
заверено
копие)

Брой
страници, 

1 2 3 4

1. Опис на представените документи

2. Заявление за участие, което включва:

1.

2.

...

3. Оферта, която включва:

3.1. Техническо  предложение,  което
включва:

2.

...

3.2. Ценово предложение

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия, длъжност __________________________
Подпис __________________________



Образец 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Долуподписаният/-ната ………………………………………………., с лична карта
№........………..........……..,  издадена  на  ................………………
от……………...............…….,  ЕГН  ……………………………………………,  в
качеството  ми  на..………………………………….........................................
(управител, член на управителен орган) съгласно (документа, от който лицето
черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.), на…….............
…………........................................................................................  (посочете фирмата
на  участника) сБУЛСТАТ/ЕИК  ……............................,  със  седалище
…...................... и адрес на управление ……............……….. – участник в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж, настройка и
въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска  апаратура  с
иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика и лечение за
нуждите  на  „ВТОРА МБАЛ -  СОФИЯ” ЕАД по  Обособена  позиция  №  1/по
Обособена позиция 2/ по Обособена позиция №  1 и по Обособена позиция 2
(невярното се зачертава)

Д Е К Л А Р И Р А М, че:

предоставям  следният  списък  на  всички  задължени  лица  по  смисъла  на
чл.54, ал.2 от ЗОП: 

лицата, които представляват участника или
кандидата са:

лицата, които са членове на управителни и
надзорни  органи  на  участника  или
кандидата са:

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 са:

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия,длъжност __________________________
Подпис __________________________



Образец 3А

……………………………………………[наименование на участника],

представлявано от ……………………………..…..[трите имена] в качеството на 
………………………..[длъжност, или друго качество],

с БУЛСТАТ/ЕИК […………………], със седалище […………………………] и 
адрес на управление […………………….…],
адрес за кореспонденция: [………………………………………….…]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж,
настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска
апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика
и лечение за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД по обособена позиция 1

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото  Ви  представяме  нашата  оферта  за  участие  в  обявената  от  Вас
открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:Доставка,
монтаж,  настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана
медицинска апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна
диагностика  и  лечение  за  нуждите  на  „ВТОРА  МБАЛ  -  СОФИЯ”  ЕАД  по
обособена позиция 1.

Декларираме,  че  сме  запознати с  документацията  за  участие  и  с  указанията  и
условията  за  участие  в  обявената  от  Вас  процедура  и  изискванията  на  ЗОП.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от … ………..
календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за
участие.

Съгласни  сме  с  посочения  срок  за  изпълнение  на  поръчката,  посочен  в
обявлението и в документацията за участие в процедурата – 12 месеца от датата
на сключване на договора.

Срокът  за  доставка  е  до  ............  календарни  дни,  считано  от  получаване  на
писмена заявка от Възложителя.

Времето на реакция при повреда на оферираната апаратура е до .................
часа от писмено уведомяване от страна на Възложителя.

Времето  за  отстраняване  на  дефекти  или  повреди  е до  ……..  часа  от
получаването на сигнала.



Гаранционният срок на оферираната медицинска апаратура е ………… месеца,
считано от датата на приемо-предавателния протокол/и за  проведени доставка,
монтаж, пускане в експлоатация.

Оферираната апаратура е нова, неупотребявана, произведена е ............година.

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за
изпълнение на поръчката  /по образец 3А.1/ – попълнено и подписано.
2.  Таблица  за  оценка  по  показателя  „технически  преимущества  на
предлагана  апаратура“  къмметодиката  за  определяне  на  комплексната
оценка на офертите/по образец 3А.2/ – попълнено и подписано.

[дата] ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



Образец 3Б

……………………………………………[наименование на участника],

представлявано от ……………………………..…..[трите имена] в качеството на 
………………………..[длъжност, или друго качество],

с БУЛСТАТ/ЕИК […………………], със седалище […………………………] и 
адрес на управление […………………….…],
адрес за кореспонденция: [………………………………………….…]

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж,
настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска
апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика
и лечение за нуждите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД по обособена позиция 2

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

С  настоящото  Ви  представяме  нашата  оферта  за  участие  в  обявената  от  Вас
открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:Доставка,
монтаж,  настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана
медицинска апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна
диагностика  и  лечение  за  нуждите  на  „ВТОРА  МБАЛ  -  СОФИЯ”  ЕАД  по
обособена позиция 2.

Декларираме,  че  сме  запознати с  документацията  за  участие  и  с  указанията  и
условията  за  участие  в  обявената  от  Вас  процедура  и  изискванията  на  ЗОП.
Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения.

Ние сме съгласни да се придържаме към това предложение за срок от … ………..
календарни дни след датата, определена за краен срок за предаване на офертите за
участие.

Съгласни  сме  с  посочения  срок  за  изпълнение  на  поръчката,  посочен  в
обявлението и в документацията за участие в процедурата – 12 месеца от датата
на сключване на договора.

Срокът  за  доставка  е  до  ............  календарни  дни,  считано  от  получаване  на
писмена заявка от Възложителя.

Времето на реакция при повреда на оферираната апаратура е до .................
часа от писмено уведомяване от страна на Възложителя.

Времето  за  отстраняване  на  дефекти  или  повреди  е до  ……..  часа  от
получаването на сигнала.



Гаранционният  срок на  оферирания  медицински  апарат  е  …………  месеца,
считано от датата на приемо-предавателния протокол/и за  проведени доставка,
монтаж, пускане в експлоатация.

Оферираният апарат е нов, неупотребяван, произведен е ............година.

Приложения:
1. Техническо предложение за съответствие с техническите изисквания за
изпълнение на поръчката  /по образец 3Б.1/ – попълнено и подписано.

[дата] ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



Образец 4

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 39, ал. 3 , т. 1, буква „в” от ППЗОП

за съгласие с клаузите на проекта на договора

Долуподписаният/-ната ………………………………………………., с лична карта
№........………..........……..,  издадена  на  ................………………
от……………...............…….,  ЕГН  ……………………………………………,  в
качеството  ми  на..………………………………….........................................
(управител, член на управителен орган) съгласно (документа, от който лицето
черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.), на…….............
…………........................................................................................  (посочете фирмата
на  участника) сБУЛСТАТ/ЕИК  ……............................,  със  седалище
…...................... и адрес на управление ……............……….. – участник в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка, монтаж, настройка и
въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска  апаратура  с
иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика и лечение за
нуждите  на  „ВТОРА МБАЛ -  СОФИЯ” ЕАД по  Обособена  позиция  №  1/по
Обособена позиция 2/  по Обособена позиция №  1 и по Обособена позиция 2
(невярното се зачертава)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

1. Съм запознат  и приемам всички условия и особености на настоящата
поръчка и клаузите на проекта на договора.

2. Се задължавам да спазвам условията за участие в процедурата и всички
действащи  норми  и  стандарти,  които  се  отнасят  до  изпълнението  на
поръчката.

3. Се задължавам да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв
предлог данните за поръчката.

4. В  случай,  че  представляваният  от  мен  участник  бъде  избран  за
изпълнител, от името на последния приемам да сключа този договор за
възлагане  на  обществената  поръчка  в  сроковете,  определени  от
Възложителя и съответните нормативни актове.

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия, длъжност __________________________
Подпис __________________________



Образец 5
ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 39, ал. 3 , т. 1, буква „г” от ППЗОП
за срок на валидност на офертата

Долуподписаният/-ната ………………………………………………., с лична карта
№........………..........……..,  издадена  на  ................………………
от……………...............…….,  ЕГН  ……………………………………………,  в
качеството  ми  на..………………………………….........................................
(управител, член на управителен орган) съгласно (документа, от който лицето
черпи съответните права – учредителен акт, пълномощно и пр.), на…….............
…………........................................................................................  (посочете фирмата
на  участника) сБУЛСТАТ/ЕИК  ……............................,  със  седалище
…...................... и адрес на управление ……............……….. – участник в процедура
за  възлагане  на  обществена  поръчка  с  предмет:Доставка,  монтаж,  настройка  и
въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска  апаратура  с
иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика и лечение за
нуждите  на  „ВТОРА МБАЛ -  СОФИЯ” ЕАД по  Обособена  позиция  №  1/по
Обособена позиция 2/  по Обособена позиция №  1 и по Обособена позиция 2
(невярното се зачертава)

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ:

Срокът на валидност на настоящата оферта е _____________________________
/цифром  и  словом/  календарни  дни  от  датата,  която  е  посочена  за  дата  на
получаване на офертите /но не по-малко от 120 /деветдесет/ календарни дни/.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за деклариране на неверни данни.

Дата ________/ _________ / ______
Име и фамилия, длъжност __________________________
Подпис __________________________



Образец 6А

Наименование на участника:
Седалище и адрес на управление:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
Мобилен телефон:
Лице за контакт:
Е-mail:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за  участие  в   открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
предмет: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на нова
специализирана  медицинска  апаратура  с  иновационна  технология,
приложима за многопрофилна диагностика и лечение за нуждите на „ВТОРА
МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД по Обособена позиция №  1 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във  връзка  с  обявената  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка,  след
запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да
изпълним  поръчката  съгласно  документацията  за  участие  при  следните
финансови условия и цена за придобиване:

Обща стойност на поръчката без ДДС:           .............................................лв.

                                       (словом) лв.                 .................................................

Обща стойност на поръчката с ДДС: ...............................................лв.

                                         (словом) лв.:  .................................................

в това число: 

Номенклатура I. - ___________ /_______________/ лв.

Номенклатура II. - ___________ /_______________/ лв.

Номенклатура III. - ___________ /_______________/ лв.

Номенклатура IV. - ___________ /_______________/ лв.

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.



         Крайната  цена  включва  всички  разходи  по  изпълнение  предмета  на
поръчката, включително разходите за доставка в лечебното заведение, разходите
за  монтаж  на  апаратурата,  въвеждането  й  в  експлоатация  и  обучение  на
персонала.
   

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка,
сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по
договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

[дата] ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



Образец 6Б

Наименование на участника:
Седалище и адрес на управление:
ЕИК/БУЛСТАТ:
Адрес за кореспонденция:
Телефон:
Факс:
Мобилен телефон:
Лице за контакт:
Е-mail:

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за  участие  в   открита  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка  с
предмет: Доставка, монтаж, настройка и въвеждане в експлоатация на нова
специализирана  медицинска  апаратура  с  иновационна  технология,
приложима за многопрофилна диагностика и лечение за нуждите на „ВТОРА
МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД по Обособена позиция №  2 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във  връзка  с  обявената  процедура  за  възлагане  на  обществена  поръчка,  след
запознаване с документацията за участие в откритата процедура, предлагаме да
изпълним  поръчката  съгласно  документацията  за  участие  при  следните
финансови условия и цена за придобиване:

Обща стойност на поръчката без ДДС:           .............................................лв.

                                       (словом) лв.                 .................................................

Обща стойност на поръчката с ДДС: ...............................................лв.

                                         (словом) лв.:  .................................................

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.

         Крайната  цена  включва  всички  разходи  по  изпълнение  предмета  на
поръчката, включително разходите за доставка в лечебното заведение, разходите
за  монтаж  на  апаратурата,  въвеждането  й  в  експлоатация  и  обучение  на
персонала.
   



При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка,
сме съгласни да представим гаранция за добро изпълнение на задълженията по
договора в размер на 3% от стойността на договора без ДДС.

[дата] ПОДПИС 

ПЕЧАТ

[име и фамилия]

[качество на представляващия участника]



Образец 7А

Д О Г О В О Р

Днес,____.____. 2016 година, в град София, между:

1. „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, ЕИК
000689022, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев”
№ 120,  представлявано от Изпълнителния директор доц.  д-р Стефан Николаев
Узунов, наричано по-долу за краткост - ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и 
2.„..............................................................”,  ЕИК......................................,

идентификационен  номер  по  ДДС………………………………,  със  седалище  и
адрес  на  управление  -  ...........................................................................................,
представлявано
от…………………………………………………………………...........,  наричано  по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

наричани общо по-долу за краткост Страните

в изпълнение на Решение -…………………. за възлагане на обществената
поръчка (процедурата е открита на основание чл. 73, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1,т.1
и  чл.20,  ал.1,  т.1,  б.  „б”  от  Закона  за  обществените  поръчки,  с  Решение
№........../...........2016г.,  вписана  в  Регистъра  на  обществените  поръчки  под
уникален № ...................от ..................... и  на основание чл.112, ал.1 от Закона за
обществени поръчки се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при

условията  на  настоящия  договор  и  срещу  възнаграждение:Доставка,  монтаж,
настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска
апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика
и  лечение  за  нуждите  на  „ВТОРА  МБАЛ  -  СОФИЯ”  ЕАД  и  обучение  на
персонала по  Обособена  позиция  №   1,  наричана  по-долу  „Апаратура/та”,
съгласно  Техническа  предложение  /Приложение  №  1/  и  Ценово  предложение
/Приложение  №  2/,  представляващо  неразделна  част  към  настоящия  договор.
Апаратурата включва: 

I. Хай-дефинишън  система  от  най-висок  клас,  с  ксеноново  осветление,
комлектована с гастроскоп и колоноскоп – 1 брой.

II. Ехографски апарат за абдоминални процедури, урология, гинекология    с
възможност    за    осъществяване    на    контрастно-усилена ехография и
високоспециалиализирани интервенционални процедури– 1 брой.

III. Ехокардиограф с възможности в пълния спектър на сърдечно - съдовата
диагностика,  в  това число и три измерна ехокардиография,  CW и PW -
доплер,  всички  варианти  на  тъканния  доплер,  стрейн  рейт,  с  налични
трансдюсери за трансторакалнна, трансезофагеална ехокардиография и за
периферна съдова диагностика – 1 брой.

IV. Анестезиологичен  (наркозно  -  дихателен)  апарат,  за  оперативни
интервенции при заболявания в областта на хирургията и акушерство и
гинекологията – 1 брой.



2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ   няма задължение за закупуване на пълния обем
медицинска апаратура, предмет на настоящия договор.

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
1. Стойността на апаратурата по настоящия договор е в размер на ..............

лева без ДДС или …………. лева с ДДС, формирана при следните единични цени
на договорената апаратура:
…….
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….

2. Цената е фиксирана към договора и не подлежи на промяна.
3. Определената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на

договора, включително разходи за доставка в лечебното заведение, разходите за
монтаж на апаратурата, въвеждането й в експлоатация и обучение на персонала.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, по

банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: 
IBAN:
BIC: 
отложено  в  срок  до  60  календарни  дни  след  представяне  на  фактура,

гаранционна  карта  и  приемо-предавателен  протокол/и  с  отразени  следните
дейности:

 Доставка на апаратурата
 Монтаж и пускане в експлоатация
 Проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя

2.  Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  сключил  договор/договори  за
подизпълнение,  Възложителят  извършва  окончателно  плащане  към  него,  след
като  бъдат  представени  доказателства,  че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  заплатил  на
подизпълнителя/подизпълнителите  за  доставената  от  тях  Апаратура/за
извършените от тях услуги.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени на банковата си сметка в срок от 2 (два) работни дни
считано от  момента  на промяната.  В  случай че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. СРОКОВЕ
1. Срокът на настоящия договор е 12 месеца и влиза в сила от ……………
2. Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинската

апаратура, предмет на договора, е до …… календарни дни, считано от получаване
на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е …. месеца,
считано от датата на пускане в експлоатация.

4. Срокът за реакция при повреда на предлаганата медицинска апаратура е
до …… часа от писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.



5.  Срокът  за  отстраняване  на  констатирана  повреда  е  до  …… часа  от
получаване на сигнала.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  изпълнява  дейностите,  предмет  на

договора, при стриктното спазване на спецификацията и техническите стандарти
и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за разплащане. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява безвъзмездно всички повреди
и  отклонения  от  изискванията  за  качество,  посочени  в  настоящия  договор  и
спецификацията и констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Той е длъжен в рамките на
посочените гаранционни срокове, да отстранява за своя сметка всички дефекти,
които не се дължат на неправилна работа с апаратурата. 

3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  внесе  гаранция  за  изпълнение  на
договора. 

4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  съдействие  от  страна  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  изпълнението  на  договорените  дейности  и  своевременно
решаване на всички проблеми, възникнали в процеса на работа и зависещи от
него.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане в
договорените срокове и при условията на договора на дължимите суми от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точно и

качествено изпълнение.
2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  съдейства  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при

изпълнение на неговите задължения по предмета на договора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители,  които

да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение
на качеството, количеството, технически параметри и други, без с това да пречи
на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  заплати  уговорената  цена  по
предвидените в договора ред и срокове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи заявената апаратура с качество и
в срок, определени в договора.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
          1. Гаранцията за добро изпълнение се представя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
подписване на договора в размер на ……. лева, представляващи 3% от стойността
на договора без включен ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение е не по-
малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за гаранционно обслужване по
договора и се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за
гаранционно обслужване, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.
         2.  При представяне  на  гаранцията  във  вид  на  платежно нареждане  -
паричната  сума  се  внася  по  банков  път,  по  следната  банкова  сметка  на
Възложителя:

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД 
BIC:  SOMBBGSF
IBAN:  BG74SOMB91301027375301



3.  Валидността  на  гаранцията  за  изпълнение  е  не  по-малко  от  60
(шестдесет) дни след изтичане срока за гаранционно обслужване по договора.

   4.  Възложителят не дължи лихва за времето,  през което средствата по
гаранцията са престояли у него законосъобразно.

   5.  Възложителят  може  да  задържи  гаранцията  при  прекратяване  на
договора на основание чл. IX, т.2 и т.3 от договора.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да  усвои  сумата  от  гаранцията,  без  това  да  го  лишава  от  правото  да  търси
обезщетение за претърпени вреди.

   6. Възложителят може да задържи гаранцията при условията чл. VIII, т. 4
от Договора. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да
го лишава от правото да търси остатъка от дължимата неустойка.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор, от страна на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  същият  дължи  неустойка  в  размер  на  2%  на  ден  върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от
30%  (тридесет  процента)  от  стойността  на  неизпълнението,  както  и
обезщетението  за  претърпените  вреди  в  случаите,  когато  те  надхвърлят
договорената неустойка.

2.  При  забавено  плащане  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  същият  дължи
неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата.

3.  При  виновна  забава  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  продължила  повече  от
половината от срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна
има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  удовлетворява  претенциите  си  относно
неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:

 чрез прихващане на суми, дължими между страните
 при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение по договора
 по съответния законов ред.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. С изтичане на уговорения срок и пълно изпълнение на задълженията по

договора.
2.  Едностранно  от  страна  на  Възложителя,  без  предизвестие,  ако  срещу

Изпълнителя  е  открито  производство  по  обявяване  в  несъстоятелност  или  е
обявен  в  несъстоятелност,  ако  е  започнала  процедура  по  ликвидация,  както  и
когато върху имуществото му са наложени обезпечителни мерки за погасяване на
дълг;

3.  Едностранно  от  страна  на  Възложителя,  със  7-дневно  писмено
предизвестие,  ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  спазва  техническата  спецификация,
стандартите по изпълнение на договора и посочените в този договор срокове за
доставка и гаранционно обслужване на апаратурата.

4. Едностранно от страна на Възложителя, без предизвестие, без дължими
неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, ако в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни  своите  задължения,  включително  при  отказ  от  финансиране  по
инициативата JESSICA от „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД.

5. По взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма.



Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
1.  Страните  по  настоящия  договор  не  дължат  обезщетение  за  понесени

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора

е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
3. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването
на договора.

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 7-дневен
срок  от  настъпването  на  непреодолимата  сила.  При  неуведомяване  се  дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.

5.  Докато  трае  непреодолимата  сила,  изпълнението  на  задълженията  и
свързаните с тях насрещни задължения се спират.

ХI. СЪОБЩЕНИЯ
1.Всички  съобщения  между  страните,  свързани  с  изпълнението  на  този

договор,  са  валидни,  ако  са  направени  в  писмена  форма,  подписани  от
упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

  2.  Валидни адреси и координати на страните за получаване на съобщения
по този договор са:

За Възложителя:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

Тел. 02 9158500

Електронен адрес (e-mail): secondmbal@abv.bg

За Изпълнителя:

Адрес:…………………………………………………………………….

Тел.…………………………………………………………………….

Електронен адрес (e-mail):..............

3. При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми
другата в 3 (три)- дневен срок от промяната.

4.За дата на получаване на съобщението се приема:
1. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
2. датата  на  пощенското  клеймо  на  обратната

разписка/известието  за  доставяне  –  при  изпращане  по  пощата  или  по
куриер;

3. датата на приемането – при изпращане по телефакс или имейл.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. В съответствие с чл.116 от ЗОП страните по настоящия договор не могат

да го променят, освен при предвидено по закон изключение.
2. Всички спорове, във връзка с този договор се решават с преговори при

условията на взаимно разбирателство и консенсус. Ако не се постигне съгласие,
спорът се разглежда по реда на ГПК.



3. Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение  №  1  –  Техническо  предложение  от  офертата  на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.  При  подписване  на  договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя  на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по чл.112, ал.1 от ЗОП.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език по  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

...........................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

...........................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)



Образец 7Б

Д О Г О В О Р

Днес,____.____. 2016 година, в град София, между:

1. „Втора многопрофилна болница за активно лечение – София” ЕАД, ЕИК
000689022, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. „Христо Ботев”
№ 120,  представлявано от Изпълнителния директор доц.  д-р Стефан Николаев
Узунов, наричано по-долу за краткост - ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и 
2.„..............................................................”,  ЕИК......................................,

идентификационен  номер  по  ДДС………………………………,  със  седалище  и
адрес  на  управление  -  ...........................................................................................,
представлявано
от…………………………………………………………………...........,  наричано  по-
долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ,

наричани общо по-долу за краткост Страните

в изпълнение на Решение -…………………. за възлагане на обществената
поръчка (процедурата е открита на основание чл. 73, ал.1, във вр. с чл.18, ал.1,т.1
и  чл.20,  ал.1,  т.1,  б.  „б”  от  Закона  за  обществените  поръчки,  с  Решение
№........../...........2016г.,  вписана  в  Регистъра  на  обществените  поръчки  под
уникален № ...................от ..................... и  на основание чл.112, ал.1 от Закона за
обществени поръчки се сключи настоящият договор за следното:

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши при

условията  на  настоящия  договор  и  срещу  възнаграждение:Доставка,  монтаж,
настройка  и  въвеждане  в  експлоатация  на  нова  специализирана  медицинска
апаратура с иновационна технология, приложима за многопрофилна диагностика
и  лечение  за  нуждите  на  „ВТОРА  МБАЛ  -  СОФИЯ”  ЕАД  и  обучение  на
персонала по  Обособена  позиция  №   2,  наричана  по-долу  „Апаратура/та”,
съгласно  Техническа  предложение  /Приложение  №  1/  и  Ценово  предложение
/Приложение № 2/,  представляващо неразделна част към настоящия договор,  а
именно:  Електромиограф  -  дигитален,  който  съчетава  широки  диагностични
възможности  в  областта  на  неврофизиологията,  за  рутинна  диагностика  на
неврологични заболявания – 1 брой

ІІ. ЦЕНА НА ДОГОВОРА
1. Стойността на апаратурата по настоящия договор е в размер на ..............

лева без ДДС или …………. лева с ДДС:
2. Цената е фиксирана към договора и не подлежи на промяна.
3. Определената цена включва всички разходи по изпълнение предмета на

договора, включително разходи за доставка в лечебното заведение, разходите за
монтаж на апаратурата, въвеждането й в експлоатация и обучение на персонала.

ІІІ. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



1. Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева, по
банков път, по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

Банка: 
IBAN:
BIC: 
отложено  в  срок  до  60  календарни  дни  след  представяне  на  фактура,

гаранционна  карта  и  приемо-предавателен  протокол/и  с  отразени  следните
дейности:

 Доставка на апаратурата
 Монтаж и пускане в експлоатация
 Проведено обучение на персонала, посочен от Възложителя

2.  Когато  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  сключил  договор/договори  за
подизпълнение,  Възложителят  извършва  окончателно  плащане  към  него,  след
като  бъдат  представени  доказателства,  че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  заплатил  на
подизпълнителя/подизпълнителите  за  доставената  от  тях  Апаратура/за
извършените от тях услуги.

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последващи промени на банковата си сметка в срок от 2 (два) работни дни
считано от  момента  на промяната.  В  случай че  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че плащанията са надлежно извършени.

IV. СРОКОВЕ
1. Срокът на настоящия договор е 12 месеца и влиза в сила от ……………
2. Срокът за доставка, монтаж и пускане в експлоатация на медицинската

апаратура, предмет на договора, е до …… календарни дни, считано от получаване
на писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3. Гаранционният срок на предлаганата медицинска апаратура е …. месеца,
считано от датата на пускане в експлоатация.

4. Срокът за реакция при повреда на предлаганата медицинска апаратура е
до …… часа от писмено уведомяване от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.  Срокът  за  отстраняване  на  констатирана  повреда  е  до  …… часа  от
получаване на сигнала.

V.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
1.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  изпълнява  дейностите,  предмет  на

договора, при стриктното спазване на спецификацията и техническите стандарти
и да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимите документи за разплащане. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да отстранява безвъзмездно всички повреди
и  отклонения  от  изискванията  за  качество,  посочени  в  настоящия  договор  и
спецификацията и констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Той е длъжен в рамките на
посочените гаранционни срокове, да отстранява за своя сметка всички дефекти,
които не се дължат на неправилна работа с апаратурата. 

3.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  внесе  гаранция  за  изпълнение  на
договора. 

4.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  има  право  да  иска  съдействие  от  страна  на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  за  изпълнението  на  договорените  дейности  и  своевременно
решаване на всички проблеми, възникнали в процеса на работа и зависещи от
него.



5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заплащане в
договорените срокове и при условията на договора на дължимите суми от страна
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
1.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да  изисква  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ точно и

качествено изпълнение.
2.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  съдейства  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  при

изпълнение на неговите задължения по предмета на договора.
3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя свои упълномощени представители,  които

да контролират във всеки един момент изпълнението на договора по отношение
на качеството, количеството, технически параметри и други, без с това да пречи
на дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  заплати  уговорената  цена  по
предвидените в договора ред и срокове.

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да получи заявената апаратура с качество и
в срок, определени в договора.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
          1. Гаранцията за добро изпълнение се представя  от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
подписване на договора в размер на ……. лева, представляващи 3% от стойността
на договора без включен ДДС. Валидността на гаранцията за изпълнение е не по-
малко от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока за гаранционно обслужване по
договора и се освобождава в срок до 30 (тридесет) дни след изтичане на срока за
гаранционно обслужване, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.
         2.  При представяне  на  гаранцията  във  вид  на  платежно нареждане  -
паричната  сума  се  внася  по  банков  път,  по  следната  банкова  сметка  на
Възложителя:

„ОБЩИНСКА БАНКА” АД 
BIC:  SOMBBGSF
IBAN:  BG74SOMB91301027375301
3.  Валидността  на  гаранцията  за  изпълнение  е  не  по-малко  от  60

(шестдесет) дни след изтичане срока за гаранционно обслужване по договора.
   4.  Възложителят не дължи лихва за времето,  през което средствата по

гаранцията са престояли у него законосъобразно.
   5.  Възложителят  може  да  задържи  гаранцията  при  прекратяване  на

договора на основание чл. IX, т.2 и т.3 от договора.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да  усвои  сумата  от  гаранцията,  без  това  да  го  лишава  от  правото  да  търси
обезщетение за претърпени вреди.

   6. Възложителят може да задържи гаранцията при условията чл. VIII, т. 4
от Договора. Възложителят има право да усвои сумата от гаранцията, без това да
го лишава от правото да търси остатъка от дължимата неустойка.

VIII. ОТГОВОРНОСТ ПРИ ЗАБАВА. НЕУСТОЙКИ
1. За неизпълнение на задълженията по настоящия договор, от страна на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ,  същият  дължи  неустойка  в  размер  на  2%  на  ден  върху
стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от
30%  (тридесет  процента)  от  стойността  на  неизпълнението,  както  и
обезщетението  за  претърпените  вреди  в  случаите,  когато  те  надхвърлят
договорената неустойка.



2.  При  забавено  плащане  от  страна  на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  същият  дължи
неустойка в размер на законната лихва от деня на забавата.

3.  При  виновна  забава  от  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  продължила  повече  от
половината от срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна
има право да развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.

4.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  удовлетворява  претенциите  си  относно
неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по следния начин:

 чрез прихващане на суми, дължими между страните
 при липса на такива суми – от гаранцията за изпълнение по договора
 по съответния законов ред.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
1. С изтичане на уговорения срок и пълно изпълнение на задълженията по

договора.
2.  Едностранно  от  страна  на  Възложителя,  без  предизвестие,  ако  срещу

Изпълнителя  е  открито  производство  по  обявяване  в  несъстоятелност  или  е
обявен  в  несъстоятелност,  ако  е  започнала  процедура  по  ликвидация,  както  и
когато върху имуществото му са наложени обезпечителни мерки за погасяване на
дълг;

3.  Едностранно  от  страна  на  Възложителя,  със  7-дневно  писмено
предизвестие,  ако  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  не  спазва  техническата  спецификация,
стандартите по изпълнение на договора и посочените в този договор срокове за
доставка и гаранционно обслужване на апаратурата.

4. Едностранно от страна на Възложителя, без предизвестие, без дължими
неустойки и обезщетения и без необходимост от допълнителна обосновка, ако в
резултат на обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да
изпълни  своите  задължения,  включително  при  отказ  от  финансиране  по
инициативата JESSICA от „Фонд за устойчиво градско развитие на София” ЕАД.

5. По взаимно съгласие на страните по договора, изразено в писмена форма.

Х. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
1.  Страните  по  настоящия  договор  не  дължат  обезщетение  за  понесени

вреди и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.
2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора

е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
3. „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването
на договора.

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 7-дневен
срок  от  настъпването  на  непреодолимата  сила.  При  неуведомяване  се  дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.

5.  Докато  трае  непреодолимата  сила,  изпълнението  на  задълженията  и
свързаните с тях насрещни задължения се спират.

ХI. СЪОБЩЕНИЯ



1.Всички  съобщения  между  страните,  свързани  с  изпълнението  на  този
договор,  са  валидни,  ако  са  направени  в  писмена  форма,  подписани  от
упълномощените представители на Възложителя и Изпълнителя.

  2.  Валидни адреси и координати на страните за получаване на съобщения
по този договор са:

За Възложителя:

Адрес: гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

Тел. 02 9158500

Електронен адрес (e-mail): secondmbal@abv.bg

За Изпълнителя:

Адрес:…………………………………………………………………….

Тел.…………………………………………………………………….

Електронен адрес (e-mail):..............

3. При промяна на горните данни съответната страна е длъжна да уведоми
другата в 3 (три)- дневен срок от промяната.

4.За дата на получаване на съобщението се приема:
4. датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението;
5. датата  на  пощенското  клеймо  на  обратната

разписка/известието  за  доставяне  –  при  изпращане  по  пощата  или  по
куриер;

6. датата на приемането – при изпращане по телефакс или имейл.

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. В съответствие с чл.116 от ЗОП страните по настоящия договор не могат

да го променят, освен при предвидено по закон изключение.
2. Всички спорове, във връзка с този договор се решават с преговори при

условията на взаимно разбирателство и консенсус. Ако не се постигне съгласие,
спорът се разглежда по реда на ГПК.

3. Неразделна част от този договор са следните приложения:
Приложение  №  1  –  Техническо  предложение  от  офертата  на

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 – Ценово предложение от офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4.  При  подписване  на  договора,  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  представя  на

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите по чл.112, ал.1 от ЗОП.

Настоящият договор се състави и подписа в два еднообразни екземпляра на
български език по  един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

...........................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



...........................................................................................................................................

(име, фамилия, подпис)


	Оферираната апаратура трябва да е нова, неупотребявана, произведена не по-рано от 2015 година.
	IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
	Общи изисквания към участниците в процедурата
	Д Е К Л А Р И Р А М, че:
	Оферираната апаратура е нова, неупотребявана, произведена е ............година.
	Оферираният апарат е нов, неупотребяван, произведен е ............година.
	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
	УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

