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УУ      КК      АА      ЗЗ      АА      НН      ИИ      ЯЯ  

 

 

КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

 

ЗА  

 

 

РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗАКОНА ЗА 

ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, С ПРЕДМЕТ:  

„ОТПЕЧАТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ РЕЦЕПТУРНИ БЛАНКИ ЗА ПРЕДПИСВАНЕ 

НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА И 
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ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ, СЪДЪРЖАЩИ НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА“ 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

Министерство на здравеопазването, на основание чл.187 от ЗОП, в качеството му на 

възложител, отправя покана към всички заинтересовани лица за участие в процедура за 

възлагане на обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, с предмет: „Отпечатване 

на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“. 

На основание чл.187, ал.1 и ал.2 от ЗОП, от датата на публикуването на обявата за 

събиране на оферти в профила на купувача, 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 обявата за обществената поръчка): 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/obyavi-po-chl-20-al-3-

ot-zop/otpechatvane-na-specialni-recepturni-blanki-za-pre/ . 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 „Срок за получаване на оферти“ в Обявата за обществена поръчка на 

стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП и в раздел III от Информация за публикуване в профила на 

купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. 

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

започне своята работа в деня и часа, посочени в „Дата и час на отваряне на офертите“ в 

Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП, 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 

представители на участниците в процедурата. 

За резултатите от разглеждането и оценяването на офертите и за класирането на 

участниците, същите се уведомяват, съгласно ЗОП. Изготвения от комисията протокол за 

разглеждането и оценката на офертите и за класирането на участниците, след утвърждаване 

от възложителя, се изпраща в един и същи ден на участниците и се публикува в профила на 

купувача, съгласно чл.97, ал.4 от ППЗОП. 

 

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
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/obyavi-po-chl-20-al-3-ot-zop/otpechatvane-na-specialni-recepturni-blanki-za-pre/
https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/obyavi-po-chl-20-al-3-ot-zop/otpechatvane-na-specialni-recepturni-blanki-za-pre/
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СЪДЪРЖАНИЕ 

 

ЧАСТ I 

1. Обявата за обществена поръчка на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП. 

2. Информация за публикуване в профила на купувача обява за обществена поръчка 

на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП по образец, одобрен от Агенцията по обществени поръчки 

 

ЧАСТ II  

ГЛАВА I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

1. Предмет и пълно описание на обществената поръчка. 

2. Възложител 

3. Правно основание за откриване на процедурата  

4. Стойност на обществената поръчка и мотиви за избор на процедурата 

5. Срок за изпълнение. 

6. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на плащане.  

 

ГЛАВА II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

1. Минимални технически изисквания 

2. Изисквания към изпълнението на поръчката 

 

ГЛАВА IIІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

 

ГЛАВА IV. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. ОБРАЗЦИ НА 

ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. ПОДГОТОВКА НА 

ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТА. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ. 

ПОДГОТОВКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО. 

1. Заявяване на участие 

2. Информация за участника 

3. Изисквания към лично състояние на участниците. основания за отстраняване. 

4. Критерии за подбор.  

 

РАЗДЕЛ 3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ И 

ОФЕРТА/. 

 

РАЗДЕЛ 4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО /ОФЕРТАТА/ 

 

ЧАСТ III. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА 

 

1. Приложение № 1 - Разпределение на количествата рецептурни бланки за 

предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални 

формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества по РЗИ; 

2. Приложение № 2 - Списък на РЗИ и на адресите за извършване на доставките на 

съответните количества специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 
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ЧАСТ  ІІ 

ГЛАВА І: ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

1. ПРЕДМЕТ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА. 

Обект на настоящата обществена поръчка е "предоставяне на услуги" по смисъла на 

чл. 3, ал. 1, т. 3 от ЗОП.  

Предметът на обществената поръчка е „Отпечатване на специални рецептурни 

бланки за предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и 

специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества“. 

Предметът на поръчката включва, осъществяване на отпечатването на съответният 

брой специални бланки и формуляри, посочени в приложение № 1 към документацията на 

обявата и доставката им на адресите на съответните РЗИ, посочени в приложение № 2 към 

документацията на обявата: 

- Специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества (в жълт и зелен цвят); 

- Специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Съгласно заявените количества от РЗИ за 2016г. е необходимо да бъдат отпечатани: 

- 11 730 бр. кочани специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества, от които 330 бр. кочани специални рецептурни 

бланки с жълт цвят и 11 400 бр. кочани специални рецептурни бланки със зелен цвят. 

- 580 бр. кочани специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Разпределението на видовете и количествата специални рецептурни бланки и 

формуляри по отделните Регионални здравни инспекции, е посочено в Приложение № 1 към 

документацията на обявата. 

 

2. 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.  

 

3. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл.187 и следващите от ЗОП. 

 

4. 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. 

С оглед обстоятелството, че стойността на настоящата поръчка е 8 494,50 лв. без ДДС 

(осем хиляди четиристотин деветдесет и четири лева и петдесет стотинки) и 10 193,40 лв. с 

включен ДДС (десет хиляди сто деветдесет и три лева и четиридесет стотинки) и предвид 

общата стойност на планираните от възложителя обществени поръчки с идентичен предмет, 

настоящата процедура попада в хипотезата на разпоредбата на чл.20, ал.3, т.2 от ЗОП -  

когато планираната за провеждане поръчка за доставки и услуги, с изключение на услугите 

по приложение № 2, е с прогнозна стойност от 30 000 лв. (тридесет хиляди лева) до 70 000 

лв. (седемдесет хиляди лева), с цел осигуряване на максимална публичност и достъпност, 

поръчката следа да се възложи чрез събиране на оферти с обява или покана до определени 

лица.  
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5. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКАТА И СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДОГОВОРА:  
Срок на изпълнение на договора – до 3 месеца от датата на сключване на договора.  

Срок за изпълнение на заявката за доставка -до 30 дни от датата на получаване на 

заявката от Министерството на здравеопазването. 

 

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

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % от стойността на договора 

без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение 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 за 

изпълнение. Документът за внесената/представена гаранция за изпълнение на договора се 

представя от определения за изпълнител на поръчката при неговото сключване и се 

освобождава след неговото приключване. 

В случай, че участникът избере да представи гаранция за изпълнение под формата на 

парична сума, същата да бъде внесена по банков път, по 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 избере да представи гаранция за изпълнение под формата на 

банкова гаранция или застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, документът за нея се представя в оригинал. Срока на 

валидност на документа следва да покрива крайния срок за изпълнение на договора - три 

месеца, считано от датата на сключването му. 

Гаранцията под формата на парична сума и банкова гаранция може да се предостави 

от името на изпълнителя за сметка на трето лице - гарант. 

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. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава 

тя 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.  

 

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. 

Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и 

при условията на чл.194 от Закона на обществени поръчки. 
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ГЛАВА IІ:  ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

1. МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ 

 

1. Специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4/2009 г. за 

условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти. 

Специалните рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества се отпечатват на химизирана хартия, в два цвята: 

- жълт, за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък II на 

чл. 3, ал. 2, т. 2 от ЗКНВП и  

- зелен, за лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от Списък III на 

чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗКНВП. 

Специалната рецептурна бланка е с размери - ширина 13 сm и дължина 21 сm. 

Отпечатва се на трипластова химизирана хартия, с тегло 55.0 g/m2 , дебелина 0.093 mm, в 

съответния цвят (по стандарт). 

Специалната рецептурна бланка е документ, който подлежи на специален отчет и е 

необходимо да се осигури кодова защита на печата. 

Специалната рецептурна бланка е в три екземпляра/копия, по 30 бр. рецептурни 

бланки в кочан, като първите два екземпляра са перфорирани в горния край, а третият остава 

на кочана.  

Допускат се минимални отклонения в размера и разграфяването на бланката, ако се 

налага от технически съображения. 

Серията е главна буква от българската азбука, като се започва от буква “А” и се 

изменя в последователен ред за всяка следваща поръчка. 

Настоящата поръчка е първа за 2016 г. и серията ще бъде “А”.  

За 2016 г. ще се отпечатват 330 бр. кочани специални рецептурни бланки с жълт 

цвят. Номерът на всяка рецептурна бланка се състои от 6 /шест/ арабски цифри, първите две 

от които означават текущата календарна година, а следващите 4 /четири/ са поредни номера, 

започвайки от 0001. 

За 2016 г. ще се отпечатват 11 400 бр. кочани специални рецептурни бланки със 

зелен цвят. Номерът на всяка рецептурна бланка се състои от 8 /осем/ арабски цифри, 

първите две от които означават текущата календарна година, а следващите 6 /шест/ са 

поредни номера, започвайки от 000001. 

Отпечатването ще се извърши в общ тираж 11 730 бр кочани специални рецептурни 

бланки. 

Вида и съдържанието на специалната рецептурна бланка следва да бъде съгласно 

изискванията на чл.7, ал.1 и чл.11, ал. 3 Наредба № 4/2009 г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти.  

2. Специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества, съгласно чл. 9, ал. 1 от Наредба № 21/2000г. 

за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества. 

Специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества се отпечатват съгласно образеца по Приложение № 1 към 

чл. 9, ал. 1 от Наредба № 21/2000г. за изискванията към документацията и отчетността при 

извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества. 

Специалният формуляр е с размери - формат А5. Отпечатва се на трипластова 

химизирана хартия, с тегло 55.0 g/m2 , дебелина 0.093 mm, в съответния цвят (по стандарт) и 

осигурена кодова защита на печата. 

Специалният формуляр се отпечатва в 3 неперфорирани залепени екземпляра/копия, 

в различни цветове, като първото е бяло, второто жълто и третото розово, по 50 броя в кочан. 
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Допускат се минимални отклонения в разграфяването, ако се налага от технически 

съображения.  

Серията е главна буква от българската азбука като се започва от буква “А” и се 

изменя в последователен ред за всяка следваща поръчка.  

Настоящата поръчка е първа за 2016 г. и серията ще бъде “А”. 

Номерът на всеки специален формуляр за поръчка се състои от 7 /седем/ арабски 

цифри, като първите две означават текущата календарна година, а следващите 5 /пет/ са 

поредни номера, започвайки от 00001. 

За 2016 г. ще се отпечатват 580 бр. кочани специални формуляри за поръчка. 

Вида и съдържанието на специалния формуляр за поръчка на наркотични вещества и 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества е съгласно образеца на Приложение 

№ 1 към чл. 9, ал. 1 от Наредба № 21/2000г. за изискванията към документацията и 

отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества. 
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2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА. 

2.1. Място на изпълнение на поръчката.  

Услугите ще се предоставят за нуждите на съответните РЗИ, на адресите им, 

съгласно посоченото в приложение № 2 към документацията на обявата. 

2.2. Участникът избран за изпълнител следва да предостави специалните 

рецептурни бланки, респективно специалните формуляри, с приемателно-предавателни 

протоколи на инспекторите по наркотични вещества от съответното РЗИ, краен получател 

посочени в Приложение № 2 към документацията на обявата. 

2.3. След сключване на договора за изпълнение на поръчката, при подаване на 

заявката за отпечатването и доставката на специалните рецептурни бланки и формуляри, при 

необходимост, възложителят, чрез упълномощеното от него лице по договора, ще 

предостави на изпълнителя образци на вида и съдържанието на специалните рецептурни 

бланки и формуляри, съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба № 4/2009 г. за условията и реда за 

предписване и отпускане на лекарствени продукти, респективно Приложение № 1 към чл. 9, 

ал. 1 от Наредба № 21/2000г. за изискванията към документацията и отчетността при 

извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества. 

2.4. След сключване на договора за изпълнение на поръчката, възложителят ще 

предостави на изпълнителят списък на инспекторите по наркотични вещества от съответните 

РЗИ, на които следва да бъдат предадени с индивидуални приемателно-предавателни 

протоколи отпечатаните и доставени в съответната РЗИ специалните рецептурни бланки, 

респективно специалните формуляри, съгласно видовете и количествата им, посочени в 

приложение № 1 и № 2 към документацията на обявата. 

2.5. След подаване на заявката за отпечатването и доставката на специалните 

рецептурни бланки и формуляри, в 10- дневен срок изпълнителят следва да представи по 

един отпечатан кочан от специалните рецептурни бланки и от формулярите, за одобрение на 

цветовото и графично оформление от упълномощеното лице по договора от страна на 

възложителя. След получаване на писмено одобрение на цветовото и графично им 

оформление, в 14-дневен срок от получаване на одобрението, изпълнителят следва да 

отпечата и достави заявените количества и видове кочани. 

2.6. Условия и начин на плащане.  

Заплащането на доставените специални рецептурни бланки, респективно специални 

формуляри, се извършва в лева, по банков път, по посочена от Изпълнителя банкова сметка, в 

срок до 30 календарни дни, след представяне на следните документи: 

- фактура за извършените доставки; 

- подписани приемателно–предавателни протоколи; 

- обобщен опис на протоколите. 
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ГЛАВА IIІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Назначената от Възложителя комисия за разглеждане и оценка на офертите и 

класиране на участниците, извършва оценка на икономически най-изгодната оферта въз 

основа на определения критерий – „Най – ниска цена”, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

2. В случай, че предлаганите цени на две или повече оферти са равни, 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: 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 обществената поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява услугата, 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 участник може да 

промени, да допълни или да оттегли заявлението или офертата си. 

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

представи само една оферта. 

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

друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно предложение. 

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 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. 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 

 

1. ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ 

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

основанията за отстраняване чрез представяне на декларация по образеца, неразделна част от 

настоящата документация. В декларацията се предоставя съответната информация, изисквана 

от възложителя, съобразно настоящата документация. 

2. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
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или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в декларацията, когато 

това е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА УЧАСТНИКА 

2.1. В заявлението за участие се посочва 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;  

2.2. Когато участник в обществена поръчка е обединение, което не е юридическо лице 

в заявлението се посочва правната форма на участника (обединение/ консорциум/друга).  

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

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

2.2.2.Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице се представя документ, от който да е видно правното основание за създаване 

на обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

2.2.2.1. правата и задълженията на участниците в обединението;  

2.2.2.2. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

2.2.2.3. разпределението на отговорността между участниците в обединението. 

2.2.3. 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. 

2.2.4. 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. 

 

3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. 

ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ. 

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

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

3.1.1. 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; 

3.1.2. 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; 

3.1.3. 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; 

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

3.1.5. 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; 

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

 

Забележка:  
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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. 

Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва 

от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява от повече от едно 

лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 5 ЗОП се подписва от лицето, което 

може самостоятелно да го представлява. 

 

4. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. 

4.1. Минимални изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност съгласно ЗОП: 

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

4.2. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците съгласно ЗОП: 

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците. 

4.3. Минимални изисквания за техническите и професионалните способности 

на участниците, съгласно ЗОП: 

4.3.1. Участниците следва да имат изпълнена/и през последните три години, считано 

от датата на подаване на офертата, услуга/и с предмет и обем, идентичен или сходен с 

предмета на поръчката.  

Под „сходен с предмета на поръчката“ се разбират изпълнение на услуга по 

отпечатването на формуляри, бланки, фактури, квитанции и други подобни 

документи/материали.  

„Изпълнена“ е тази услуга, чието изпълнение е приключило в рамките на 

заложения от възложителя период, без оглед датата на възлагане. 

За удостоверяване на възможностите по т. 4.3.1. се представя от участникът 

списък, съдържащ най-малко 1 /една/ изпълнена през последните три години услуга, с 

предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката, с посочване на предмета, 

стойността, крайната дата на изпълнение и получателя по нея, придружен с 

доказателство за извършената услуга. 
4.3.2. Участниците в процедурата трябва да притежават валидна система за 

управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001:2008 /или някоя от по-новите 

версии на стандарта/ или еквивалентна система за управление на качеството, с обхват 

извършване на печатарски услуги. 

За удостоверяване на възможностите по т. 4.3.2. се представя от участникът 

заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирано лице, за прилагане на 

система за управление на качеството по стандарт ISO 9001:2008 или еквивалент, с 

обхват извършване на печатарски услуги. 

 

Забележка:  
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. 
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РАЗДЕЛ 3.  

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И ОФЕРТА) 

 

При подготовката на предложенията си участниците са длъжни да спазват 

изискванията на възложителя и да се съобразят с всички указания дадени в настоящата 

документация. Предложенията/офертата/ следва да се попълни по образеца от настоящата 

документация. 

Предложението за участие /оферта/ на всеки един участник следва да съдържа:  

1. Заявление за участие в съответствие с изискванията на Закона за обществените 

поръчки и условията на възложителя, а когато е приложимо – с приложени: 

 декларация по чл. 54, ал. 1, т.1 - 5 и т.7 от Закона за обществените поръчки; 

 декларация за наличие/отсъствие на 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; 

 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, в случай, че предложението се подава от обединение. 

2. Оферта, която следва да съдържа:  

2.1. Техническо предложение. 

Техническото предложение следва да се попълни по образец от настоящата 

документация. Към техническото предложение се прилагат: 

 декларация по чл. 101, ал. 11 от Закона за обществените поръчки; 

 декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки; 

 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; 

2.2. Ценово предложение. 

Ценовото предложение следва да се попълни по образец от настоящата 

документация, съдържащо предложението на участника, относно: 

 Единична цена на кочан специални рецептурни бланки за предписване на 

лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съответно без включен ДДС и с 

включен ДДС; 

 Обща цена за отпечатване на специални рецептурни бланки, при обявените от 

възложителя количества, съответно без включен ДДС и с включен ДДС; 

 Единична цена на кочан за отпечатване на специални формуляри за поръчка на 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, съответно 

без включен ДДС и с включен ДДС; 

 Обща цена за отпечатване на специални формуляри, при обявените от 

възложителя количества, съответно без включен ДДС и с включен ДДС. 

 Обща стойност за отпечатване на специални рецептурни бланки за 

предписване на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и специални 

формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества, съответно без включен ДДС и с включен ДДС. 

Цените следва да бъдат в български лева без и с включен ДДС и да включва всички 

разходи, свързани с изпълнението на поръчката, включително доставката до мястото на 

изпълнение. 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.  
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РАЗДЕЛ 4.  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО (ЗАЯВЛЕНИЕТО ЗА УЧАСТИЕ И 

ОФЕРТАТА). 

 

Представянето на предложението задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване изискванията на ЗОП. 

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.  

 

Срокът на валидност на предложението /заявлението за участие и офертата/ 

трябва да бъде съобразен с определения срок в обявата за обществената поръчка 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 предложенията си /заявлението за участие и офертата/ до момента на 

сключване на договора за обществената поръчка. 

Място и срок за подаване на предложението, в което се съдържа и офертата. 

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 обявата 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 получаване 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:  

„Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“ 

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 

първоначалното предложение, като върху опаковката бъде отбелязан и текст 

„Допълнение/Промяна на предложението /с входящ номер…………….. за участие в открита 

процедура по реда на ЗОП с предмет:  

„Отпечатване на специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества“ 

Приемане на предложения/връщане на предложенията: 

При подаване на предложението и приемането му 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 

незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка, 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. 
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Приложение № 1 

Количества специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества и специални формуляри за поръчка на наркотични 

вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, заявени от 

Регионалните здравни инспекции за 2016 г. 

 

 
Регионална  

здравна инспекция 

(РЗИ) 

Количества 

рецептурни бланки  

(жълти) 

(бр. кочани) 

Количества 

рецептурни бланки  

(зелени) 

(бр. кочани) 

Количества 

специални 

формуляри 

(бр. кочани) 

1.  БЛАГОЕВГРАД 0 1000 0 

2.  БУРГАС 0 1500 200 

3.  ВАРНА 0 2000 0 

4.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 0 1000 0 

5.  ВИДИН 0 100 0 

6.  ГАБРОВО 0 300 0 

7.  ДОБРИЧ 30 0 30 

8.  КЮСТЕНДИЛ 0 200 0 

9.  ПЛЕВЕН 0 0 200 

10.  ПЛОВДИВ 100 1000 0 

11.  РАЗГРАД 0 200 20 

12.  СИЛИСТРА 0 100 0 

13.  СЛИВЕН 0 200 0 

14.  СМОЛЯН 0 1500 0 

15.  СОФИЯ - ОБЛАСТ 0 0 80 

16.  СТАРА ЗАГОРА 0 1000 0 

17.  ТЪРГОВИЩЕ 0 200 0 

18.  ШУМЕН 200 500 50 

19.  ЯМБОЛ 0 600 0 

  330 11400 580 

 
 

Общо: 11730 бр. кочани специални рецептурни бланки за предписване на лекарствени 

продукти, съдържащи наркотични вещества    и  

580 бр. кочани специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и 

лекарствени продукти, съдържащи  наркотични вещества. 
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Приложение № 2 

 

 

Списък на регионалните здравни инспекции и на адресите за извършване на 

доставките на съответните количества специални рецептурни бланки за предписване 

на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества и  

специални формуляри за поръчка на наркотични вещества и лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества. 

 

 

 
Регионална здравна инспекция 

(РЗИ) 

Адрес на съответната РЗИ  

/място за доставка/ 

1.  БЛАГОЕВГРАД гр. Благоевград,  

ул. ”Братя Миладинови” № 2 

2.  БУРГАС гр. Бургас,  

ул. ”Александровска” № 120 

3.  ВАРНА гр. Варна,  

ул. ”Брегалница” № 3 

4.  ВЕЛИКО ТЪРНОВО гр. Велико Търново,  

ул. ”Н. Габровски” №23 

5.  ВИДИН гр. Видин,  

ул. „Цар Симеон Велики” № 76 

6.  ГАБРОВО гр. Габрово,  

ул. ”Райчо Каролев” № 2 

7.  ДОБРИЧ гр. Добрич,  

ул. „Св. св. Кирил и Методий” № 57 

8.  КЮСТЕНДИЛ гр. Кюстендил,  

кв. ”Румена Войвода” ул. ”Тинтява” 

9.  ПЛЕВЕН гр. Плевен,  

ул. ”Данаил Попов” № 18 

10.  ПЛОВДИВ гр. Пловдив,  

ул. ”Перущица” № 1 

11.  РАЗГРАД гр. Разград,  

ул. ”Кирил и Методий” № 8 

12.  СИЛИСТРА гр. Силистра,  

ул. ”Петър Мутафчиев” № 82 

13.  СЛИВЕН гр. Сливен,  

ул. ”Пейо Яворов” № 1 
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14.  СМОЛЯН гр. Смолян,  

бул. ”България” № 26 

15.  СОФИЯ - ОБЛАСТ гр. София,  

бул. ”Акад. Иван Гешов” № 1 

16.  СТАРА ЗАГОРА гр. Стара Загора,  

ул. ”Стефан Караджа” № 10 

17.  ТЪРГОВИЩЕ гр. Търговище,  

бул. ”Трайко Китанчев” № 37 

18.  ШУМЕН гр. Шумен,  

пл. ”Освобождение” № 1 

19.  ЯМБОЛ гр. Ямбол,  

ул. ”Д. Благоев” № 71 

 

 


