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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № РД-11-284/22.08.2016г. за 

откриване на процедурата, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Закупуване на 

оборудване по предварително дефиниран проект №4 „Подобрено качество на пренаталната 

диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, 

осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и 

Финансовия механизъм на европейската икономическо пространство (ФМ на ЕИП),  

включваща 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за 

интензивна фототерапия (360 градуса)“; 

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и 

Ултразвукова апаратура 3D“. 

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), от датата на 

публикуването на обявлението за обществената поръчка в „Официален вестник“ на 

Европейския съюз, на всички заинтересовани лица се предоставя неограничен, пълен, 

безплатен и пряк достъп  по електронен път до документацията за участие в процедурата на 

следния интернет адрес на Министерството на здравеопазването (посочен и в обявлението за 

откриване на процедурата): http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - 

профил на купувача”, а именно: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-

kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-

predvaritelno-definira/ 

Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  

Предложенията на участниците ще се приемат на адреса на Министерство на 

здравеопазването: гр. София, пл. „Света Неделя” № 5, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 

ч. до датата, посочена в раздел ІV.2.2. „Срок за получаване на оферти или на заявления за 

участие” от обявлението за поръчка. 

Предложенията ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще 

започне своята работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.2.7. „Условия за отваряне на 

офертите” от обявлението за поръчка, в сградата на Министерството на здравеопазването, на 

адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5. Отварянето на предложенията е публично и 

на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.  

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви не по-късно от два 

работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения, датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите предложения чрез съобщение на посочения в настоящата 

документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: 

http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки - профил на купувача”, а 

именно: https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-

reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/ . 

За резултатите от оценяването на офертите участниците се уведомяват, съгласно ЗОП. 

Решенията на възложителя във връзка с процедурата са писмени и се изпращат на 

участниците в нормативно установения срок.  

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към: 

Лъчезар Лазаров, главен юрисконсулт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция 

„Нормативно регулиране и обществени поръчки в здравеопазването“ 

Тел.: 02/9301 466 

http://citybonk.com/jump.cgi?ID=1265
http://citybonk.com/jump.cgi?ID=1265
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-zop/zakupuvane-na-oborudvane-po-predvaritelno-definira/
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ЧАСТ  ІІ 

ГЛАВА І: ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ПРЕДМЕТ И ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРЕДМЕТ НА 

ВЪЗЛАГАНЕ. 
 

Обект на настоящата обществена поръчка е "доставки на стоки, осъществявани чрез 

покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употребата на стоката, като 

инсталационни работи, тестване и други" по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.  

Предметът на обществената поръчка е: 

„Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 

„Подобрено качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по 

Програма БГ 07 „Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата 

подкрепа на Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на 

европейското икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с 2 /две/ обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за 

интензивна фототерапия (360 градуса); 

Обособена позиция № 2: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и 

ултразвукова апаратура 3D“. 

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на следните дейности:  

- доставка на медицинско оборудване за нуждите на лечебни заведения на 

територията на Република България;  

- монтаж, инсталация и въвеждане в експлоатация на доставеното медицинско 

оборудване; 

- обучение за работа с доставеното медицинско оборудване; 

- гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване. 

Местата на доставки и монтаж на медицинското оборудване и съответните 

бройки/количества от нея, са лечебните заведения, съгласно посоченото в таблицата: 

 

ЛЕЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ 

 

Адрес на лечебното заведение 
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СБАЛАГ "Майчин дом" София гр. София, ул. „Здраве“ № 2 1 1 1 1 

СБАЛДБ София гр. София, бул. „Акад. Иван Евстатиев 

Гешов“ № 11 
1 1 

  

УМБАЛ "Свети Георги" Пловдив гр. Пловдив, бул. „Пещерско шосе“ № 66 1 1 1 1 

СБАГАЛ Варна гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 150 1 1 1 1 

МБАЛ "Света Петка" Видин гр. Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 119 1 

 

1 

 

МБАЛ "Д-р Ат. Дафовски" 

Кърджали 

гр. Кърджали, бул. „Беломорски“ № 53 
1 

 

1 

 

МБАЛ "Д-р Ст. Илиев" Монтана гр. Монтана, ул. „Сирма“ № 2 1 

 

1 

 

МБАЛ "Христо Ботев" Враца гр. Враца, бул. „2-ри юни“ № 68 1 

 

1 

 

https://www.google.com/url?sa=D&oi=plus&q=https://www.google.com/maps/place/%25D0%2591%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259D%25D0%2598%25D0%25A6%25D0%2590%2B%25D0%259F%25D0%259E%2B%25D0%2590%25D0%259A%25D0%25A3%25D0%25A8%25D0%2595%25D0%25A0%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2592%25D0%259E%2B%25D0%2598%2B%25D0%2593%25D0%2598%25D0%259D%25D0%2595%25D0%259A%25D0%259E%25D0%259B%25D0%259E%25D0%2593%25D0%2598%25D0%25AF%2B%25D0%2597%25D0%2590%2B%25D0%2590%25D0%259A%25D0%25A2%25D0%2598%25D0%2592%25D0%259D%25D0%259E%2B%25D0%259B%25D0%2595%25D0%25A7%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2595%2B%25D0%259F%25D0%25A0%25D0%259E%25D0%25A4.%25D0%2594-%25D0%25A0%2B%25D0%2594.%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259C%25D0%2590%25D0%25A2%25D0%259E%25D0%2592/data%3D!4m2!3m1!1s0x40a454721c787ea1:0x6745546a23489121?gl%3DBG%26hl%3Dbg
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МБАЛ "Проф. Д-р П.Стоянов" 

Ловеч 

гр. Ловеч, ул. „д-р Съйко Съев“ №27 
1 

 

1 

 

МБАЛ "Св.Анна" Варна гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100 1 

 

1 

 

МБАЛ Добрич гр.Добрич, ул.„Панайот Хитов“ № 24 1 

 

1 

 

МБАЛ Шумен гр. Шумен, ул. „Васил Априлов“ №63 1 

 

1 

 

МБАЛ Разград гр. Разград, ул. „Коста Петров“ № 2; 1 

 

1 

 

МБАЛ Търговище гр. Търговище, кв. „Запад“ 1 

 

1 

 

МБАЛ Русе гр. Русе, ул. „Независимост“ № 2 1 1 1 

 

МОБАЛ "Д-р Ст.Черкезов" 

В.Търново 

гр. В. Търново, ул. „Ниш“ № 1 
1 

 

1 

 

МБАЛ "Д-р Тота Венкова" 

Габрово 

гр. Габрово, ул. „д-р Илиев Детския“ № 1 
1 

 

1 

 

УМБАЛ "Д-р Г.Странски" Плевен гр. Плевен, кв. „Сторгозия“ № 113 1 1 1 1 

МБАЛ Хасково МБАЛ Хасково – гр. Хасково, бул. 

„Съединение“ № 49 
1 

 

1 

 

МБАЛ Силистра гр. Силистра, ул. „П. Мутафчиев“ № 80 1 

 

1 

 

II МБАЛ София – гр. София гр. София, бул. „Христо Ботев“ № 120 

  

1 

 

I САГБАЛ " Св.София" София гр. София, ж.к. „Красна поляна“, ул.  

„Миxaлaки Ташев“ № 2; 
1 

 

1 

 

II САГБАЛ - Шейново София гр. София, ул. „Шейново“ № 19 1 

 

1 

 

МБАЛ "Света Анна" София 

област 

гр. София, ул. „Димитър Моллов“ № 1 
1 

 

1 

 

МБАЛ "Р. Ангелова" Перник гр. Перник, ул. „Брезник“ № 2 1 

 

1 

 

МБАЛ "Д-р Н.Василев" 

Кюстендил 

гр. Кюстендил, площад „17 януари“ № 1 
1 

 

1 

 

МБАЛ Благоевград гр. Благоевград, ул. „Славянска“ № 60 1 

 

1 

 

МБАЛ Бургас гр. Бургас, бул. „Стефан Стамболов“ № 73 1 

 

1 

 

МБАЛ "Свети Пантелеймон" 

Ямбол 

гр. Ямбол, ул. „Панайот Хитов“ № 30 
1 

 

1 

 

МБАЛ "Д-р И.Селемински" гр. Сливен, ул. „Хр.Ботев“ № 1 1 

 

1 
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Сливен 

МБАЛ "Проф.Ст.Киркович" 

Ст.Загора 

гр. Стара Загора, бул. „Генерал Столетов“ 

№ 2 
1 1 1 

 

МБАЛ Пловдив гр. Пловдив, бул. „България“ № 234 1 

 

1 

 

МБАЛ Пазарджик гр. Пазарджик, ул. „Болнична“ № 15 1 

 

1 

 

МБАЛ " Д-р Бр.Шукеров" Смолян гр. Смолян, бул. „България“ № 2 1 

 

1 

 

ВСИЧКО БРОЙ  33 7 33 4 

 

Участникът трябва да предостави необходимото обучение на потребителите, 

съобразено с характеристиките на оферираното оборудване и препоръките на производителя. 

Освен това, участникът трябва да декларира, че ако бъде избран за Изпълнител на 

обществената поръчка, при доставката ще предостави безплатно пълно Ръководство за 

употреба на производителя на български език, на хартиен и електронен носител, в което да 

има ясни инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички 

приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.  

Участникът трябва да осигури обучение на персонала с продължителност минимум 2 

работни дни. 

 

2. ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ 

Настоящата обществена поръчка се състои от 2 обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за 

интензивна фототерапия (360 градуса); 

Обособена позиция № 2: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и 

ултразвукова апаратура 3D“. 

Всеки един от кандидатите/участниците може да направи предложение за една или 

всички обособени позиции. 
 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 
Министерството на здравеопазването е юридическо лице и има право на собственост 

и самостоятелен бюджет. Орган на изпълнителната власт в министерството е министърът. 

Министърът на здравеопазването е публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, 

т. 4 от ЗОП.  
 

4. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл.18, ал.1, т.1, чл.19, ал.1, във връзка с чл.73 и следващите от ЗОП. 

 

5. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА И 

МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

За изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка, при спазване на 

чл. 21, ал. 1-3 от ЗОП, възложителя е включил всички плащания без данък върху добавената 

стойност (ДДС), известни му към датата на решението за нейното откриване, и същата е 

равна на сбора от стойностите на всички обособени позиции, включени в нея. 

С оглед обстоятелството, че сборът на стойностите на обособените позиции предмет 

на настоящата процедура е 2 753 900,00 лв. (два милиона, седемстотин петдесет и три хиляди 

и деветстотин лева) без ДДС и 3 304 680.00 лв. (три милиона, триста и четири хиляди 

шестстотин и осемдесет лева) с включен ДДС, настоящата процедура попада в хипотезата на 

разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“ от ЗОП, когато планираната за провеждане 
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поръчка за доставки и услуги е равна или по-висока от 264 033 лв. (двеста шестдесет и 

четири хиляди и тридесет и три лева) и с цел осигуряване на максимална публичност и 

достъпност, се обявява като открита процедура.  

Стойностите на отделните обособени позиции, са както следва: 

Обособена позиция № 1: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за интензивна 

фототерапия (360 градуса)“ - 132 900 лв. без ДДС; 

Обособена позиция № 2: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и ултразвукова 

апаратура 3D“ – 2 621 000 лв. без ДДС; 

Посочените по-горе стойности не могат да бъдат надвишавани, по съответните 

обособени позиции и се явяват максимални за тях. Участници, които предложат ценово 

предложение, с което надвишават стойността на съответната обособена позиция ще бъдат 

отстранени от процедурата. 

 

6. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ДОГОВОРА. 

По обособена позиция № 1: „Доставка на лампи за фототерапия и лампи за 

интензивна фототерапия (360 градуса)“: 

Договорът влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на 

задълженията на страните по него, но не по-късно от срока за приключване на Проекта – 

30.04.2017 г. 

Срокът за изпълнение на поръчката, включително извършване на доставка, монтаж, 

инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение, е до 3 месеца от сключването на 

договора. 

По обособена позиция № 2: „Доставка на ултразвукова апаратура 2D и 

ултразвукова апаратура 3D“: 

Договорът влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на 

задълженията на страните по него, но не по-късно от срока за приключване на Проекта – 

30.04.2017 г. 

Срокът за изпълнение на поръчката, включително извършване на доставка, монтаж, 

инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение, е до 3 месеца от сключването на 

договора. 

 

7. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА – УСЛОВИЯ, РАЗМЕР И 

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
7.1. Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 5 % (пет 

процента) от стойността на договора за изпълнение на обществената поръчка, без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение се оформя в два отделни документа, като гаранция за 

срочно изпълнение и гаранция за качествено изпълнение. Сумата на гаранцията за срочно 

изпълнение на договора е в размер на 80% от гаранцията обезпечаваща изпълнението на 

договора, а гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 20% от стойността на 

гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора. 

Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора, може да се внесе по банков път 

или може да се представи под формата на банкова гаранция или застраховка, която 

обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя. Участникът сам 

избира формата на гаранцията. Документът за внесената/представена гаранция се представя 

от определения за Изпълнител на поръчката при неговото сключване. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 

участниците в обединението може да бъде наредител по банковата гаранция, съответно 

вносител на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. 

Гаранцията под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, може да се предостави от 

името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

В случай, че участникът избере да представи гаранция обезпечаваща изпълнението 

на договора под формата на парична сума, същата да бъде внесена по банков път, по 
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определената банкова сметка на Министерство на здравеопазването:  

БАНКА:   БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ 

BIC:   BNBG BGSD 

IBAN:   BG21 BNBG 9661 3300 1293 01 

В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), 

той следва да завери съответния документ с подпис и печат /ако има такъв/.  

В случай, че участникът избере да представи гаранция обезпечаваща изпълнението 

на договора под формата на банкова гаранция или застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя, трябва да бъде изрично 

записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в полза на Възложителя и е изискуема при 

първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил 

задължение по договора за възлагане на обществената поръчка. Документът за нея се 

представя в оригинал. 

Гаранцията за срочно изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

въвеждането в експлоатация на оборудването и провеждане на обучението и се освобождава 

в този срок, без възложителят да дължи лихви на изпълнителя за този период.  

Гаранцията за качествено изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

изтичането на гаранционния срок на доставеното оборудване и се освобождава в този срок, 

без Възложителят да дължи лихви на Изпълнителя за този период. 

Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 

Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя. 

Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

 

7.2. Гаранция обезпечаваща авансовото плащане 

Гаранцията за авансово плащане следва да е безусловна, неотменяема, в една от 

формите по чл.111, ал.5 от ЗОП, покриваща 100% от стойността на авансовото плащане и е 

със срок минимум 3 месеца след датата на сключване на договора, като същата се 

освобождава от Възложителя в срок до 3 дни след въвеждане в експлоатация на 

оборудването. В случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка, 

Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията със срок минимум 30 /тридесет/ дни след 

определената дата за доставка.  

 

7.3. Условия и начин на плащане 

7.3.1. Авансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 

(тридесет) дни след подписване на договора срещу представяне на фактура-оригинал за 

стойността на авансовото плащане и безусловна и неотменяема гаранция за авансово 

плащане, в една от формите по чл.111, ал.5 от ЗОП, покриваща 100% от стойността на 

авансовото плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 3 месеца 

след датата на сключване на договора и същата се освобождава от Възложителя в срок до 3 

дни след въвеждане в експлоатация на оборудването. В случай, че гаранцията за авансово 

плащане изтича преди датата на доставка, Изпълнителят се задължава да удължи гаранцията 

със срок минимум 30 /тридесет/ дни след определената дата за доставка;  

7.3.2. Окончателно плащане - в размер на 70 % /седемдесет на сто/ от останалата 

част от цената по договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, 

инсталация, въвеждане в експлоатация и обучение, срещу представяне на оригинална 

фактура за дължимата сума, подписани приемо-предавателни протоколи за доставка, монтаж 

и инсталация и доказателства за извършени приемателни тестове, след въвеждане на 

оборудването в експлоатация, както и протоколи за проведено обучение.  

7.3.3. Във всяка фактура Изпълнителят трябва да посочи, че плащането се извършва 

със средства, отпуснати по Програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“, 

финансирана по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и 

Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г., в изпълнение на ПДП4 „Подобрено качество 

на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“. 
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Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и 

при условията на чл. 112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на договора 

участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл. 112 

ал. 1 от ЗОП. 

 
 

ГЛАВА IІ:  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 

1. КОЛИЧЕСТВО И МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ. 

 

 

Об.поз. № Вид на оборудването Мярка Количество 

1 Обособена позиция № 1   

 Лампа за фототерапия бр. 33 

 
Лампа за интензивна фототерапия  

(360 градуса)” 

бр 
7 

2 Обособена позиция № 2   

 Ултразвукова апаратура 2D бр 33 

 Ултразвукова апаратура 3D бр. 4 

 

Оборудването по обособена позиция № 1 се оферира комплексно. 

Оборудването по обособена позиция № 2 се оферира комплексно. 

Обособена позиция № 1 с предмет :„Доставка на лампи за фототерапия и лампи за 

интензивна фототерапия (360 градуса)“; 

1.1. LED - Лампа за фототерапия 

1.1.1. Лампа за фототерапия и ефективно лечение на високи концентрации на 

билирубин. 

1.1.2. Безшумна работа на лампата, охлаждане без  вентилатор. 

1.1.3. Компактни размери: не по-големи от 50 см дължина и 40 см ширина, и тегло 

не повече от 20 кг.  

1.1.4. Количка на колела с възможност за нагласяне на височината и ъгъла и 

въртяща се глава на контролния панел. 

1.1.5. Комбинирана работа на лампата със синя светлина и с червена светлина за 

насочване. 

1.1.6.  Да не излъчва ултравиолетова или инфрачервена светлина 

1.1.7. Спектърът на излъчваната светлина да е в обхвата от 450 до 470 nm 

1.1.8. Интензивна фототерапия:  от 30 до 120 µW/cm2/nm 

1.1.9. Трендове с информация за цялото време и степените  на терапия. 

1.1.10. Брояч на работните часове и възможност за автоматично изключване 

1.1.11. Да има възможност за мониториране на кожна температура.  

1.1.12. LСD дисплей с най-малко четири степени на регулиране интензитета на 

лампата  

1.1.13. Живот на LED лампите: не по-малко от 20 000 часа 

1.2. LED - Лампа за интензивна фототерапия  ( 360 градуса ) 
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1.2.1. Компактни размери: на цилиндричната кабина не по-големи от 90 см 

дължина и 65 см ширина, и тегло не повече от 60 кг.  

1.2.2. Безшумна работа на лампата, охлаждане без  вентилатор. 

1.2.3. Третирана повърхност: цялото тяло на бебето 

1.2.4. Интензивна фототерапия:  от 35 до 65 µW/cm2/nm 

1.2.5. Спектърът на излъчваната светлина да е в обхвата от 450 до 470 nm 

1.2.6. Да не излъчва ултравиолетова или инфрачервена светлина 

1.2.7. Мониториране и аларма със сигнализация при  повишаване на температурата 

в кабината 

1.2.8. Живот на LED лампите: не по-малко от 25'000 часа 

1.2.9. Възможност за регулиране на интензитета, най-малко четири степени   

1.2.10. Да включва следните стандартни аксесоари: 

  1. бр. хамак 

  1 бр. рафт за монитор  

  2 бр. Средство за предпазване на генеталните органи 

  2. бр.  Защитна маска за очи 

  2. бр.  Бебешки ръкавици 

Обособена позиция № 2 с предмет:  

„Доставка на ултразвукова апаратура 2D и Ултразвукова апаратура 3D“ 

2.1. Ултразвукова апаратура 2D 

2.1.1. Ергономия 

2.1.2. Широкоформатен LCD дисплей с минимум 21” диагонал, минимум 178 

градуса ъгъл на наблюдение в хоризонтална и вертикална посока, 

разположен на подвижно артикулиращо рамо, позволяващо движение в 3 

равнини, включително наклон на дисплея напред. 

2.1.3. Вертикално движение на контролния панел  

2.1.4. Независимо завъртане на дисплея заедно с рамото. 

2.1.5. Апаратът да притежава минимум 4 активни порта за трансдюсери за 2D 

образна диагностика. 

2.2.1. Основен апарат – ядро 

2.1.6. Моделът да е с дигитална платформа. 

2.1.7. Операционна система MS Windows 7 или по-нова версия. 

2.1.8. Лесен за употреба със съвременни автоматични функции за оптимизация на 

качеството на образа – да се опишат. 

2.1.9. Да притежава софтуер за подобряване на изображенията чрез съставно 

сканиране в реално време, посредством насочени под ъгъл ултразвукови 

лъчи от всеки кристал в трансдюсера. 

2.1.10. Да притежава технология за потискане на шумове и артефакти и 

подчертаване на контурите на изследваните структури. 

2.1.11. Режими на работа: 

2.1.11.1. М-режим и цветен М-режим. 

2.1.11.2. B-режим 

2.1.11.3. Цветен Доплер. 

2.1.11.4. Пулсов Доплер PW. 

2.1.11.5. Мощен/Енергиен Доплер (Power Doppler). 

2.1.11.6. Мощен/Енергиен Доплер с указване на посоката на движение. 
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2.1.11.7. Триплекс режим в реално време – 2D, Цветен или Цветен мощен Доплер и 

Пулсов Доплер (2D+color+PW Doppler) едновременно. 

2.1.11.8. Наличие на два образа на монитора, единият от които е активен: 2D/2D, 

2D/Цветен, Цветен/Цветен, Цветен/Доплер. 

2.1.11.9. Tъканно хармонично изображение от последно поколение с пулсово 

инвертиран хармоник. 

2.1.12. Възможности за акушерски анализ – да има вградени пълни пакети за 

калкулация и анализ за АГ и специално: 

2.1.12.1. Фетална биометрия; 

2.1.12.2. Ранна бременност с насоченост за ранен скрининг; 

2.1.12.3. Амниотичен индекс; 

2.1.12.4. Фетална костна система; 

2.1.12.5. Фетален Доплер; 

2.1.12.6. Фетално сърце - M-режим. 

2.1.12.7. Да има възможност за надграждане с 4D/ 3D функционалност в реално време 

2.1.13. Да притежава вградена дигитална система за запис, възпроизвеждане и 

архивиране на образи DICOM и РС формат. 

2.1.14. DVD/CD-R записващо устройство за архивиране на образи. 

2.1.15. Наличие на USB портове. 

2.1.16. Трансдюсери 

2.1.16.1. 2D абдоминален конвексен трансдюсер. 

Минимален обхват на трансдюсера от 2 до 5 MHz и биопсични възможности. 

2.1.16.2. 2D вагинален трансдюсер, максимално компактен 

Минимален обхват на трансдюсера от 3 дo 9 MHz и биопсични възможности. 

2.1.17. Черно-бял термопринтер. 

2.2. Ултразвукова апаратура 3D 

2.2.1. Ергономия 

2.2.2. LCD дисплей с минимум 21” диагонал, широкоформатен, минимум 178 

градуса ъгъл на наблюдение в хоризонтална и вертикална посока, 

разположен на подвижно артикулиращо рамо, позволяващо движение в 3 

равнини, включително наклон на дисплея напред. 

2.2.3. Вертикално движение на контролния панел  

2.2.4. Независимо завъртане на дисплея заедно с рамото. 

2.2.5. Апаратът да притежава минимум 4 активни порта за трансдюсери за 

2D/3D/4D образна диагностика. 

2.2.6. Основен апарат – ядро 

2.2.6.1. Моделът да е с дигитална платформа. 

2.2.6.2. Операционна система MS Windows’7 или по-нова версия. 

2.2.6.3. Да притежава софтуер за подобряване на изображенията чрез съставно 

сканиране в реално време посредством насочени под ъгъл ултразвукови лъчи 

от всеки кристал в трансдюсера. 

2.2.6.4. Да притежава технологии за потискане на шумове и артефакти и 

подчертаване на контурите на изследваните структури. 

2.2.6.5. Режими на работа: 

2.2.6.5.1 М-режим и цветен М-режим. 

2.2.6.5.2 В-режим. 
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2.2.6.5.3. Цветен Доплер. 

2.2.6.5.4. Пулсов Доплер PW. 

2.2.6.5.5. Мощен/Енергиен Доплер (Power Doppler). 

2.2.6.5.6. Мощен/Енергиен Доплер с указване на посоката на движение. 

2.2.6.5.7. Триплекс режим в реално време – 2D, Цветен или Цветен мощен доплер и 

Пулсов доплер (2D+color+PW Doppler) едновременно. 

2.2.6.5.8. Наличие на два образа на монитора, единият от които е активен: 2D/2D, 

2D/Цветен, Цветен/Цветен, Цветен/Доплер. 

2.2.6.5.9. Tъканно хармонично изображение от последно поколение с пулсово 

инвертиран хармоник. 

2.2.7. 3D/4D режим със следните специфични изисквания: 

2.2.7.1. Вградени възможности на базата на пълни пакети за съвременен разширен 

анализ, калкулация и визуализация на 2D и 3D данни и специално: 

2.2.7.1.1. Ротация по осите X, Y и Z на 360 0 

2.2.7.1.2. Нарязване на образа (slicing); 

2.2.7.1.3. Фетална биометрия; 

2.2.7.1.4. Ранна бременност с насоченост за ранен скрининг; 

2.2.7.1.5. Амниотичен индекс; 

2.2.7.1.6. Фетална костна система; 

2.2.7.1.7. Други акушерски и фетални измервания; 

2.2.7.1.8. Фетален Доплер; 

2.2.7.1.9. Фетално сърце - M-режим; 

2.2.7.1.10. Автоматизирано изчисление на кръвоток със спектрален Доплер; 

2.2.7.1.11. Програмен пакет за автоматизирано изчисление на обеми – VOCAL или 

подобен със същата функционалност; 

2.2.7.1.12. Режим „ниша” (NICHE Mode или подобен режим) за двупланово 

преминаване през получения 3D образ, необходим за повишаване точността 

на откриване и локализиране на лезии. 

2.2.7.1.13. Апаратът да има възможност за промяна на кривата на региона на интерес  

2.2.7.1.14. Апаратът да има възможност за работа със софтуер позволяващ 3D 

изображението да може да бъде наблюдавано във всички възможни равнини 

без ограничение като задължително да позволява сегментиране на 

анатомични структури в обемния образ  

2.2.7.1.15. Апаратът да има възможност за томографско изображение и възможност за 

извличане на срезове от обемното 3D изображение  

2.2.7.2. 3D мултипланарна реконструкция с цвят в 3D образа, инвертиран и цветен 

инвертиран режим и възможности за изчистване на образа посредством 

композитен, филтриран и автоматично оптимизиран образ. 

2.2.7.3. STIC (Spatio-Temporal Image Correlation) за визуализация на  феталното 

сърце в квазиреално време, получен на базата на усреднени сърдечни цикли 

от триизмерна планарна реконструкция. 

2.2.8. DVD/CD-R записващо устройство за архивиране на образи. 

2.2.9. Наличие на USB портове 

2.2.10. Трансдюсери 

2.2.10.1. 2D абдоминален конвексен трансдюсер,  

Минимален обхват на трансдюсера от 2 до 5 MHz и биопсични възможности. 

2.2.10.2. 2D вагинален трансдюсер, максимално компактен 

Минимален обхват на трансдюсера от 3 дo 9 MHz и биопсични възможности. 
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2.2.10.3. Обемен АГ/транс-абдоминален 3D/4D трансдюсер,  

Честотен обхват на трансдюсера от 2 до 6 MHz и биопсични възможности. 

2.2.11. Черно-бял термопринтер. 

 

Важно !!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на 

стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”. В случай, че в 

техническата спецификация конкретен параметър на описаната апаратура е 

обозначен с посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, 

тип, произход или производство, което би довело до облагодетелстването или 

елиминирането на определени лица или продукти, то това обозначение не е 

задължително за участниците и те могат да посочат в Техническото си предложение 

апаратура с еквивалентни технически характеристики. 

 

2. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПРЕДЛАГАНАТА ТЕХНИКА ЗА ВСИЧКИ 

ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 

2.1. Предлаганото медицинско оборудване трябва да отговаря на посочените 

минималните изисквания или да притежава по-добри параметри.  

2.2. Предложението на участника трябва да включва доставка до крайните 

получатели, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, 

пускане в действие и предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията 

принадлежности и консумативи на медицинското оборудване. 

2.3. Предложеното медицински оборудване да бъде фабрично ново, произведено не 

по-рано от 2015 г., да не е ползвано за демонстрационни цели, да не е рециклирано или демо 

оборудване. 

2.4. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови, без дефекти и да не бъдат 

демооборудване.  

2.5. Минималният гаранционен срок на оборудването е 36 месеца след въвеждането 

му в експлоатация.  

Максималният гаранционен срок на оборудването по обособена позиция № 1 е до 60 

месеца след въвеждането в експлоатация. 

2.6. При доставка на предложеното оборудване, същото следва да бъде предоставено 

окомплектовано с пълно Ръководство за употреба на производителя на български език на 

хартиен и електронен носител, в което да има ясни инструкции и подробно описание на 

съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите материали 

за провеждане на обучения за потребителите. 

2.7. Участникът следва да представи официални документи от производителя, 

производителя, относно модела на оборудването, негова ясна снимка, както и брошури и 

съпътстващи документи на производителя или от упълномощен представител на 

производителя, подробно описващи спецификата на предлаганото оборудване. В случай, че 

посочените документи са на чужд език, същите следва да бъдат представени и в превод на 

български. Възложителят си запазва правото да проверява автентичността на представените 

документи. 

2.8. Всички описани технически характеристики, следва да са видни от 

представеното от участника описание и/или снимки на оборудването, които ще се доставя. В 

предложението си за изпълнение на поръчката участникът следва да предостави и връзка 

(link) към официалния интернет сайт на производителя с публикуваните технически данни на 

съответното оборудване. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИКА, КОЙТО СЕ ДОКАЗВАТ С 

ПРЕДСТАВЯНЕ КЪМ ТЕХНИЧЕСКАТА ОФЕРТА НА ПОСОЧЕНИТЕ ПО-ДОЛУ 

ДОКУМЕНТИ. 

3.1. Участникът да е в състояние да осигурява оригинални резервни части за срок не 

по-малко от 4 години след изтичане на гаранционния срок.  



14 

3.2. Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, съгласно 

изискванията на чл.82, ал.3 от ЗМИ. 

3.3. Предлаганото оборудване трябва да бъде включена/о в списъка по чл. 1, т. 1, 

буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия 

по чл.30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 

заплащат; 

3.4. Предлаганото оборудване да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или ЕUDAMED 

за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или 

изтеглени партиди през последните две години, съгласно предоставена от ИАЛ информация; 

3.5.Участникът следва да осигурява гаранционно обслужване от оторизиран сервиз 

на производителя при максимално време на реакция - до 4 часа, 7 дни в седмицата, 24 часа в 

денонощието от съобщаване на проблема. 

Участникът трябва да декларира, че по време на гаранционния срок ще поддържа 

оборудването, като не само отстранява възникналите повреди и неизправности, но и 

извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя.  

Гаранционното обслужване трябва да включва и задължителните актуализации на 

софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на приложимия и 

операционния софтуер. 

Участникът трябва да декларира, че по време на гаранционния срок, максималната 

продължителност на прекратяване на работа на оборудването поради повреди или 

профилактика, ще бъде по-малко от двеста и четиридесет (240) часа годишно. В случай, че 

това време превиши 240 часа, участникът приема гаранционния срок (или сервизното 

обслужване) да бъдат удължени с толкова дни, колкото часа над определените 240 часа 

оборудването не е работило. 

3.6. Участникът трябва да декларира, че в случай, че бъде избран за Изпълнител ще 

предостави и пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за работата на 

оборудването. 

 

 

ГЛАВА IIІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.  
1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

постъпилите предложения извършва оценка на икономически най-изгодната оферта, въз 

основа на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение 

качество/цена и на показатели, включващи качествени, екологични и/или социални аспекти, 

свързани с предмета на обществената поръчка. 

Критериите за оценка „икономически най-изгодна оферта“, отделно за всяка обособена 

позиция, са съгласно посочените в документацията показатели за оценяване и правила за 

определяне на точките на всеки показател. 

На първо място се класира оферта, която има най-голям общ сбор точки по комплексна 

оценка за съответната обособена позиция. Останалите оферти се класират по низходящ ред. 

2. В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, 

комисията класира офертите съгласно чл. 58, ал. 2 от ППЗОП. В случай, че двама и повече 

участници получат равен брой точки при определяне на комплексната оценка по съответната 

обособена позиция, с предимство се класира и за икономически най-изгодна се приема 

оферта, в която се предлага по-ниска цена. При условие, че цените са еднакви, се сравняват 

оценките по показателя с най-висока тежест и се избира офертата с по-благоприятна 

стойност по този показател. 

3. В случай, че изпълнителя на поръчката не може да бъде определен по реда 

съгласно чл. 58, ал. 2 от ППЗОП, комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между участниците, предложили равните цени, съгласно чл. 58, ал. 3 от ППЗОП. 
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ГЛАВА IV. МЕТОДИКАТА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ. 

 

По обособена позиция № 1 
Критерий за оценка на предложенията – икономически най-изгодна оферта, въз основа 

на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение качество/цена и 

на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с предмета на обществената поръчка. 

 

Комплексна оценка (КО) по обособената позиция за всеки от участниците, се формира 

по следната формула: 

 

КО = К1 + К2  

 

Максималният брой точки, които участник може да получи по обособената позиция 

е 100 точки. 

 

Показатели за оценка на предложенията, относителна тежест и максимално 

възможен брой точки по всеки от тях. 

Показател К1 „Цена на оборудването“ с тежест 80 %  

Показател К2 „Гаранционен срок“ с тежест 20 % 

 

Показателят К1 „Цена на оборудването“, оценява ценовата оферта на участника. 

Участникът, предложил най-ниска цена получава 80 точки. За всички останали 

участници, точките се формират по следната формула: 

 

ПЦ min 

К1n = ---------------  х  80    

ПЦ уч n 

 

в която: 

ПЦ min – най-ниска предложена цена на оборудване; 

ПЦ уч n– предложена цена на n участник; 

K1n – оценка в брой точки за съответния участник по показателя. 

 

Показателят К2 „Гаранционен срок“ оценява предложен от участника 

гаранционен срок. 

Участникът посочил най-голям гаранционен срок в месеци получава 20 точки, като 

същият не може да бъде по-голям от 60* месеца. За всички останали участници точките се 

формират по следната формула: 

 

ГС уч n 

К2n = ---------------  х  20    

ГС max 

 

в която: 

ГС max – най-голям гаранционен срок; 

ГС уч n – предложен гаранционен срок от съответния участник; 

K2n – оценка в брой точки за съответния участник по показателя. 

 

Минималният* гаранционен срок на оборудването е 36* месеца след въвеждането в 

експлоатация.  

*Участник, предложил гаранционен срок извън указаните по-горе срокове, ще бъде 

отстранен от участие.  
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По обособена позиция № 2 
Критерий за оценка на предложенията по обособената позиция – икономически най-

изгодна оферта, въз основа на критерия за възлагане по чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално 

съотношение качество/цена и на показатели, включващи качествени аспекти, свързани с 

предмета на обществената поръчка. 

 

Показатели за оценка на предложенията, относителна тежест и максимално 

възможен брой точки по всеки от тях 

  

 

№ 

 

Показатели (Наименование) 

Относителна 

тежест 

Максимално 

възможен 

брой точки 

Оценка по 

съответния 

показател 

1. Предложена цена  50 % 100 П1 

2. Технически предимства и функционални 

характеристики на Ултразвукова апаратура 2D 

 

25 % 

 

100 

 

П2 

3.  Технически предимства и функционални 

характеристики на Ултразвукова апаратура 3D 

 

25% 

 

100 

 

П3 

 

Общата (комплексна) оценка за всяка оферта по обособената позиция се определя, 

като първоначално се изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по 

коефициента на относителна тежест за всеки показател. След това всяка оферта получава 

комплексна оценка, получена по следната формула: 

 

КОn= П1n х 50% + П2n х 25 %+ П3n х 25 % 
 

 

Показатели, по които ще се извършва оценката:  

Показател П1 – Предложена цена  

Максималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка -

50%.  

Максимален брой точки получава офертата с предложена най-ниска цена: 100 т. 

Точките на останалите участници се определят по следната формула:  

 

Цmin  

П1n = 100 х ------------------ ,  

Цуч n 
 

в която: 

 “П1n” е оценка в брой точки за съответния участник по показателя;  

„100” е максималните точки по показателя; 

 „Цmin” е най-ниската предложена цена от участник;  

 „Цуч n” е цената, предложена от съответния участник.  

 

 

Показател П2 – Технически предимства и функционални характеристики на 

Ултразвукова апаратура 2D. 

Максималният брой точки е 100, а относителната тежест в комплексната оценка: 

25%. 

Точките на участниците се определят по следната формула  

П2n = Т2.1 + Т2.2  + Т2.3  
в която: 

   П2n - оценка в брой точки за съответния участник по показателя. 
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 Т2.1 - Апаратите, разполагащи с вградена техника на автоматично или 

полуавтоматично измерване на фетална глава (циркумферентен и бипариетален диаметър), 

абдомен и фемур, получават 40 точки, останалите 0 точки. 

 Т2.2 - Апаратите, разполагащи с вградена техника за изследване на 

хемодинамиката по недоплеров път с директна визуализация на еритроцитите, без 

препокриване на съдовата стена, получават 35 точки, останалите 0 точки. 

 Т2.3 - Апаратите, разполагащи с техника „Zoom” с увеличение над 15 пъти, 

получават 25 точки, останалите 0 точки. 

 

 

Показател П3 – Технически предимства и функционални характеристики на 

Ултразвукова апаратура 3D. 

Максималният брой точки е 30, а относителната тежест в комплексната оценка - 

25%. 

Точките на участниците се определят по следната формула  

П3n = Т3.1 + Т3.2  + Т3.3  + Т3.4 + Т3.5 + Т3.6   
в която: 

 П3n - оценка в брой точки за съответния участник по показателя 

 Т3.1 - Апаратите, разполагащи с вградена техника на свободно бавно управление 

движението на кристала на обемната сонда от конзолата на апарата и съответно плавно 

свободен свободно придвижване на сканиращата равнина без препозициониране на 

трансдюсера получават 20 точки, останалите 0 точки. 

 Т3.2 - Апаратите, разполагащи с вградена техника за изследване на 

хемодинамиката по недоплеров път с директна визуализация на еритроцитите, без 

препокриване на съдовата стена получават 20 точки, останалите 0 точки. 

 Т3.3 - Апаратите, разполагащи с техника на автоматично позициониране със 

свободно изкривяване в реално време на стартовата (зелена) крива при задаване на обем в 

зависимост от избраната анатомия и позиция на феталното лице, получават 20 точки, 

останалите 0 точки. 

 Т3.4 - Апаратите, разполагащи с техника „Zoom” с увеличение над 15 пъти, 

получават 20 точки, останалите 0 точки. 

 Т3.5 - Апаратите, при които оферираният 2D абдоминален конвексен трансдюсер 

притежава поле на изображение по-голямо от 1000 получават 10 точки, останалите 0 точки. 

 Т3.6 - Апаратите, разполагащи с техника на автоматично определяне на позоновото 

усилване (TGC) в зависимост от изследваната анатомия, получават 10 точки, останалите 0 

точки. 

 

ГЛАВА V: ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОБРАЗЦИ НА 

ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. ПОДГОТОВКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

 

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 доставката, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено. 

2. Предложенията за участие се изготвят на български език. Когато някой от 

представените от участниците документи е на чужд език, той следва да се придружава от 

превод на български език. 

3. При изготвяне на предложенията си всеки участник трябва да се придържа точно 

към обявените от възложителя условия. 

4. До изтичането на срока за подаване на предложенията всеки кандидат или 
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участник може да промени, да допълни или да оттегли предложението си. 

5. Всеки участник в процедура за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта за всяка обособена позиция 

6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или 

оферта. 

7. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

8. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и 

съща процедура. 

Пояснение по т.8 "Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение 

с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

Важно!!! Условията по т. 5 – 8 се прилагат отделно за всяка от обособените 

позиции. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА 

ИМ. 

 

1. При подаване на заявление за участие участниците декларират липсата на 

основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), по образец на Агенцията за обществени 

поръчки, неразделна част от настоящата документация.  

2. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, 

съобразно настоящата документация, и се посочват националните бази данни, в които се 

съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

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

на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 

лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по т. 1. 

4. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 

или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това 

е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

1. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

1.1. В част II, буква "А" на ЕЕДОП, участниците посочват - единен идентификационен 

код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 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;  
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1.2. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице 

в част II, буква "А" на ЕЕДОП се посочва правната форма на участника (обединение/ 

консорциум/друга), като в този случай се подава отделен ЕЕДОП за всеки един участник в 

обединението, при съобразяване на следното:  

 Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма,  

под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

 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. разпределението на отговорността между участниците в обединението. 

 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. 

 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 при възлагане изпълнението на 

дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши 

регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди 

подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка; 

1.3. В част II, буква "А" на ЕЕДОП участниците посочват обособените 

позиции/обособената позиция, за които/която участват. 

1.4. В част II, буква "Б" на ЕЕДОП, името/ната и адреса/ите на лицето/ата, 

упълномощено/и да представляват участника за целите на процедура за възлагане на 

обществена поръчка. 

 

2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. 

1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато за него е налице, някое от следните обстоятелства: 

1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по 

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 

307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс; 

1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по 

акт, който не е влязъл в сила; 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата 

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и 

чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
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компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен; 

1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

1.8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

1.9. за който е налице някое от обстоятелствата 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 

(ЗИФОДРЮДРСЛТДС), а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим или свързано с него лице. 

Пояснения по декларацията по т.1.9.: 

*Дефиниции: Съгласно § 1 от допълнителните разпоредби на Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 

посочените в настоящата декларация изрази имат следното значение:  

1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и друга 

структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е 

регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг 

подобен критерий. 

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по смисъла на 

§ 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане. 

3. "Свързани лица" са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон. 

Забележка: Съгласно чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 

тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т. 8 от закона не се прилага 

в случаите, когато: 

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

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран 

пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в 

списъка по Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици – физически лица, са 

обявени по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното 

данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско 

местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са известни или се 

търгува на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в друга държава – 

страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици – физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл.3, т.8 от 

ЗИФОДРЮДРСЛТДС, участникът задължително отговаря с „ДА“ в ЕЕДОП 

http://web.apis.bg/p.php?i=245399#p14104854
http://web.apis.bg/p.php?i=301352#p3709455
http://web.apis.bg/p.php?i=301352#p3709455
http://web.apis.bg/p.php?i=464674
http://web.apis.bg/p.php?i=11243
http://web.apis.bg/p.php?i=11243
http://web.apis.bg/p.php?i=500237
http://web.apis.bg/p.php?i=500237
http://web.apis.bg/p.php?i=8747
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Участникът представя информация (декларира) липсата на горните 

обстоятелства с попълване в ЕЕДОП, както следва: 

За обстоятелствата по т. 1.1. и т. 1.2. (чл. 54, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗОП) се попълва част 

III, буква „А“ от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.3. (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП) се попълва част III, буква „Б“ 

от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.4. (чл. 54, ал. 1, т. 4 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ 

от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.5. (чл. 54, ал. 1, т. 5 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ 

от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.6. (чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ 

от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.7. (чл. 54, ал. 1, т. 7 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ 

от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.8. (чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП) се попълва част III, буква „В“ 

от ЕЕДОП; 

За обстоятелствата по т. 1.9. (чл. 3, т.8 от ЗИФОДРЮДРСЛТДС) се попълва в част 

III., буква „Г“ от ЕЕДОП. 

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

а/. лицата, които представляват участника;  

б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника;  

в/ други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения от тези 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. 

 

3. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.  

1. Минимални изисквания за годността (правоспособността) за упражняване 

на професионална дейност съгласно ЗОП: 

1.1. Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински 

изделия по смисъла на чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия или да отговаря на 

изискванията на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия; 

Това обстоятелство се доказва с посочване в ЕЕДОП на информация относно 

притежаваното от участника разрешение за търговия на едро с медицински изделия по 

смисъла на чл. 77, ал. 1 от Закона за медицинските изделия или на доказателства, че отговаря 

на изискванията на чл. 77, ал. 2 от Закона за медицинските изделия. 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 1.1. СЕ ПОПЪЛВА 

ЧАСТ IV, БУКВА „А“, Т. 2 ОТ ЕЕДОП; 

2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците съгласно ЗОП: 

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

3. Минимални изисквания за техническите и професионалните способности 

на участниците, съгласно ЗОП: 

3.1. Производителите на предлаганото оборудване да притежават сертификат ISO 

13485:2012 или еквивалент, издаден от акредитирана институция или агенция за качеството, 

с обхват предмета на поръчката. 
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Това обстоятелство се доказва с посочване в ЕЕДОП на информация относно 

притежавания от производителя сертификат ISO13485:2012 или еквивалент. 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.1. СЕ ПОПЪЛВА 

ЧАСТ IV, БУКВА „Г“ ОТ ЕЕДОП; 

3.2. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с 

предметен обхват доставка и сервизно обслужване на медицинска апаратура или еквивалент, 

издаден на името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на 

качеството или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. В 

случай, че участникът е и производител, то следва да притежава ISO 13485:2012 или 

еквивалент. 

Това обстоятелство се доказва с посочване в ЕЕДОП на информация относно 

притежавания от участника сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с обхват 

съответстващ на предмета на поръчката, съответно, в случай, че участникът е и 

производител, с посочване в ЕЕДОП на информация относно притежавания от участника 

сертификат ISO13485:2012 или еквивалент. 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.2. СЕ ПОПЪЛВА 

ЧАСТ IV, БУКВА „Г“ ОТ ЕЕДОП; 

3.3. Участникът следва да осигури минимум 3 (трима) инженери, които ще 

участват в изпълнението на поръчката, преминали курс на обучение при производителя за 

сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура; 

Това обстоятелство се доказва с посочване в ЕЕДОП на подробна информация за 

персонала, който ще участва в изпълнението поръчката, в който да е посочена и информация 

за професионална компетентност на лицата (документ за завършено висше образование, 

автобиография, преминати курсове на обучение при производителя за сервиз и поддръжка на 

предлаганата медицинска апаратура); 

ЗА УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ПО Т. 3.3. СЕ ПОПЪЛВА 

ЧАСТ IV, БУКВА „В“, Т. 6 ОТ ЕЕДОП; 

 

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 обединението. 

 

4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ТРЕТИ ЛИЦА. 

В случай на използване на капацитета на трети лица, участниците попълват част II, 

буква "В" на ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен 

и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно: 

т. 1. Информация за участника; 

т. 2. Изисквания към лично състояние на участниците. Основания за отстраняване. 

т. 3 Критерии за подбор, в частта в която е относима за съответното лице  

4.1. Участниците могат за конкретната поръчка 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. 

4.2. 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. 

4.3. Когато кандидатът или 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. 
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4.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

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

не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 

4.5. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т. 4.4 

4.6. Когато кандидат или 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.4.2-4.4. 

 

5. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

В случай на използване на подизпълнители, участниците попълват част II, буква "В" 

на ЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и 

подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана съгласно: 

 т. 1. Информация за участника; 

т. 2. Изисквания към лично състояние на участниците. Основания за отстраняване. 

т.3  Критерии за подбор, в частта в която е относима за съответното лице  

Важно Делът на подизпълнителя се посочва от участника, чрез попълване на 

Част IV, буква „В“, т. 10 от ЕЕДОП-а на участника; 

5.1. 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.  

5.2. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията 

по т.5.1. 

5.3. 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.  

5.4. Разплащанията по 5.3. 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.  

5.5 Към искането по т. 5.4. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

5.6. Възложителят има право да откаже плащане по т.5.3, когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

5.7. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 

поръчката.  

5.8. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

5.9. 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.  

5.10. 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.  

5.11. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.5.10. заедно 

с копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение в тридневен 

срок от тяхното сключване. 
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РАЗДЕЛ III. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА УЧАСТНИКА 

(ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА) 

 

При подготовката на предложенията си участниците са длъжни да спазват 

изискванията на възложителите и да се съобразят със всички указания дадени в настоящата 

документация. Предложението на участниците следва да съдържа:  

1. Заявлението за участие, което включва ЕЕДОП за участника в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за 

всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и 

за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката с 

приложени:  

 документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

 копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението.  

2. Офертата следва да съдържа:  

2.1. Техническо предложение, по образец от настоящата документация, към 

което се прилагат: 

 документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

 предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

 декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 

 декларация за срока на валидност на офертата; 

 декларация за липса на свързаност по чл.101, ал.11 от ЗОП. 

2.2 Ценово предложение, съдържащо предложението на участника относно 

цената за придобиване, което се представя в отделен непрозрачен плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“. 

Предложената цена следва да бъде в български лева без и с включен ДДС и да 

включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на изпълнение: опаковка, 

транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация, въвеждане в 

експлоатация, техническа документация, ръководства за употреба, обучение за работа и 

гаранционна поддръжка. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да 

не подлежат на промяна за срока на действие на договора. 

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.  

 

Участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. 

Когато участниците са се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се 

разкрива от възложителя. 

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. 

 

 

РАЗДЕЛ IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (ЗАЯВЛЕНИЕТО/ЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ И ОФЕРТАТА/ТИТЕ). 

 

Представянето на предложението задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. 
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Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на 

обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

До изтичане на срока за подаване на предложението, всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли офертата си. 

Предложението се подписва от представляващия участника или от надлежно 

упълномощено/и лице/а, като в предложението се прилага  документ за упълномощаване от 

представляващия участника, съгласно и указаното в настоящата документация (с изключение 

на изискуемите документи, които обективират лично изявление на конкретно лице/а - 

представляващ/и участника, и не могат да се подпишат и представят от пълномощника). 

Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се представят 

чрез „заверено от участника копие“, за такъв документ се счита този, при който върху 

копието на документа представляващият участника е поставил гриф „Вярно с оригинала“, 

собственоръчен подпис със син цвят под заверката и свеж печат в приложимите случаи. 

Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците.  

Важно!!! Единният европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) е 

стандартизиран образец на Агенцията за обществени поръчки и не може да бъде 

променян, допълван или изменян. Участниците в процедурата следва да го попълнят 

при спазване на дадените в процедурата указания. 

 

Срокът на валидност на офертата трябва да бъде съобразен с определения срок 

в обявлението за обществената поръчка – 4 месеца, считано от датата, която е посочена за 

дата на получаване на офертата и представлява времето, през което участниците са 

обвързани с условията на представените от тях предложението. Възложителят може да 

изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до момента 

на сключване на договора за обществената поръчка. 

Място и срок за подаване на предложението, в което се съдържат заявленията 

за участие и офертите. 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

подават лично или чрез упълномощено лице предложенията за участие си в деловодството 

на Министерството на здравеопазването, на адрес: гр. София - 1000, пл.  „Света Неделя” № 

5, партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:30 ч. до датата, посочена в обявлението 

за обществената поръчка. 

Ако участникът изпраща предложението за участие, чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати 

предложение така, че да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес 

преди изтичане на срока за подаване на предложенията за участие. Рискът от забава или 

загубване на предложението е за участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за 

пристигането на предложението на адреса и в срока определен от него. Участникът не може 

да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване 

чрез поискване от пощенски клон; взаимодействия с куриери или други. 

Предложенията за участие се подават в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 

До Министерство на здравеопазването, гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 

5 предложение за участие в обществена поръчка, с предмет: „Закупуване на оборудване 

по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено качество на пренаталната 

диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 „Инициативи за обществено 

здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм 

(НФМ) и Финансовия механизъм на европейското икономическо пространство (ФМ на 

ЕИП), с 2 /две/ обособени позиции, 

Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на 

участника.  

Следното предписание: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на 

Комисията за оценяване и класиране”. 
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До изтичане на срока за получаване на предложения всеки участник може да 

промени, допълни или оттегли предложението си. Оттеглянето на предложението прекратява 

по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на 

предложението трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на 

първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на 

предложението /с входящ номер…………….. за участие в открита процедура по реда на ЗОП 

с предмет:  

„Закупуване на оборудване по предварително дефиниран проект № 4 „Подобрено 

качество на пренаталната диагностика и неонаталните грижи“ по Програма БГ 07 

„Инициативи за обществено здраве“, осъществявана с финансовата подкрепа на 

Норвежкия финансов механизъм (НФМ) и Финансовия механизъм на европейското 

икономическо пространство (ФМ на ЕИП), с 2 /две/ обособени позиции, Обособена 

позиция № ……. 

Приемане на предложения/връщане на предложенията: 
При подаване на предложението и приемането й върху опаковката се отбелязва 

входящ номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ 

регистър, за което на приносителя се издава документ.  

Предложения, които са представени след крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик, се връщат на подателя незабавно. Тези 

обстоятелства се отбелязват в регистъра по предходния параграф. 

Получените предложения се съхраняват в деловодството на Министерството на 

здравеопазването до деня, определен за отваряне на офертите. 

 
 


