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изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни 

заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 
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УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

Министерство на здравеопазването, на основание Решение № …………../……..2014 г. за 

откриване на процедурата, в качеството му на Възложител, отправя покана към всички 

заинтересовани лица за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: “Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на 

УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова 

инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна програма „Регионално 

развитие“ 2007 – 2013 г.”. 

На основание чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на публикуването на обявлението за 

обществената поръчка, на всички заинтересовани лица се предоставя пълен 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”, a именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-

BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7430    

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

образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.  

Офертите 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.3.4. „Срок за получаване на оферти или на искания за участие” от обявлението за 

поръчка. 

Офертите ще бъдат разгледани, оценени и класирани от комисия, която ще започне своята 

работа в деня и часа, посочени в раздел ІV.3.8. “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 офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето. 

Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и мястото на 

отваряне на ценовите оферти на участниците предварително, при съблюдаване изискванията 

на Закона за обществените поръчки, вкл. чрез обявяване на посочения в настоящата 

документация интернет адрес на Министерство на здравеопазването: 

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

именно: http://www.mh.government.bg/Articles.aspx?lang=bg-

BG&pageid=432&home=true&categoryid=1004&articleid=7430 

http://www.bgregio.eu/
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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: 

Милен Йорданов, юрисконсулт в дирекция „Обществени поръчки“/ Тел. :02/9301 314 

http://www.bgregio.eu/
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 ЧАСТ   I 

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от 

Агенцията по обществени поръчки 

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията по 

обществени поръчки 

 

ЧАСТ   II 

 

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

Раздел І. Обща информация и общи изисквания към документацията 

Раздел ІІ. Пълно описание на предмета на поръчката  

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците  

Раздел ІV. Условия и размер на Гаранцията за участие и Гаранцията за изпълнение 

Раздел V. Комуникация между възложителя и участниците 

 

ГЛАВА IІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

ГЛАВА III. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 1 ОТ ЗОП 

 

ГЛАВА ІV. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

ОБРАЗЕЦ – Оферта 

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  

ОБРАЗЕЦ – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал. 1, т. 

8 от Закона за обществените поръчки 

ОБРАЗЕЦ – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител 

ОБРАЗЕЦ – Декларация, съдържаща списък на екипа специалисти (в това число и 

сервизните инженери), които ще отговарят за изпълнението предмета на поръчката 

ОБРАЗЕЦ – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за 

приемане на условията в проекта на договора. 

ОБРАЗЕЦ – Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП. 

ОБРАЗЕЦ –  Декларация за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП 

ОБРАЗЕЦ - Декларация 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. 

ОБРАЗЕЦ – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП 

ОБРАЗЕЦ – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП 

ОБРАЗЕЦ – Проект на договор  
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СЪДЪРЖАНИЕ 
ЧАСТ І 

   

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от 

Агенцията по обществени поръчки. 

2.       Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията 

по обществени поръчки 

 

ЧАСТ   ІІ 

ГЛАВА   І 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

РАЗДЕЛ І 

А. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 
 

1.1. 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 Възложител по смисъла на чл. 7, т. 1 от ЗОП.  
 

1.2. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

 

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на 

основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените 

поръчки.  

 

1.3. МОТИВИ ЗА ИЗБОР НА ПРОЦЕДУРА ПО ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

Максималният разполагаем финансов ресурс на Възложителя за изпълнение на поръчката, 

предмет на настоящата процедура, е 4 965 000.00 лева без ДДС или 5 958 000.00 лв. с ДДС. 

Съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от ЗОП, когато планираната за провеждане 

поръчка за доставки е равна или по-висока от 66 000 лева без включен  ДДС, Възложителят 

провежда някоя от предвидените в ЗОП процедури. 

 

Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА 

ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ. 
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Представянето на оферта 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 офертите, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. 

Офертата се изготвя и представя на български език. Когато участникът в процедурата е 

чуждестранно физическо или юридическо лице, офертата се подава на български език. 

Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно упълномощено/и 

лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия участника, съгласно и 

указаното по-долу 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 офертите трябва да бъде съобразен с определения срок в 

обявлението за обществената поръчка – 120 календарни дни, считано от датата, 
посочена като краен срок за получаване на офертите, и представлява времето, през което 

участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят кани 

участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, 

който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, 

се отстранява от участие. 

 

Място и срок за подаване на оферти 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават лично 

или чрез упълномощено лице офертите 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 офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 

са за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на срока за подаване 

на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника. Възложителят не се 

ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в срока определен от него. 
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Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като: митническо освобождаване на 

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

Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с надпис: 

До Mинистерство на здравеопазването, гр. София– 1000, пл. „Света Неделя” № 5 

Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет: “Доставка на високоенергиен 

медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, 

част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по 

Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”. 

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”. 

До изтичане на срока за получаване на оферти всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на 

участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на 

изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде 

отбелязан и текст „Допълнение/Промяна на оферта/с входящ номер…………….. за участие в 

открита процедура по реда на ЗОП с предмет: “Доставка на високоенергиен медицински 

линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част от 

Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”. 

Приемане на оферти / връщане на оферти: 

При подаване на оферта и приемането й върху плика се отбелязва входящ номер, дата и час 

на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ.  

Оферти, 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 оферти се съхраняват в деловодството на Министерството на здравеопазването 

до деня, определен за отваряне на офертите. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП.  

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните 

дейности:  

 Доставка на: 

 - Мултимодален линеен ускорител с многолистов колиматор – един брой;  
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 - Система за планиране на лъчелечението - два броя; 

 - Локална мрежа за обмен на информация за лъчелечение – пет броя; 

 - Система за интраоперативно лъчелечение – един брой. 

 Монтаж, инсталация и пускане в действие на доставеното медицинско  

оборудване; 

 Гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване; 

 

РАЗДЕЛ ІІI 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1.  ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ  

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които 

отговарят на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от 

Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената 

поръчка.  

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на 

чужд език, се представят и с превод на български език. 

1.3. Не се допуска представянето на варианти. 

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва 

само в едно обединение. 

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в 

офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.  

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да 

предлагат ползването на подизпълнители. 

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице 

някое от следните обстоятелства: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 

 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

            б) обявен в несъстоятелност; 

            в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
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националните закони и подзаконови актове; 

            г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК към държавата и към 

община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 

социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

            д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице – се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на 

съда, или участникът е преустановил дейността си;  

 е) е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;  

 ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на 

§ 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя 

или със служители, на ръководна длъжност в неговата организация; 

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за 

предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 /С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл. 47, ал. 

9), при подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б.“е“), т. 2, 3 и 4,  ал. 2, т. 1 и 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от 

закона с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения 

образец./ 

 и) които са свързани лица с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП; 

й) 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, 

а именно: е дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим или 

свързано с него лице. 

          /С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки, при подаване 

на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 55, ал. 

7 от закона с декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения 

образец. 

          За 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, участниците представят 

декларация по образец от настоящата документация./  
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В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението 

/консорциума подписват документ (договор), който следва да бъде представен от Участника 

в заверено копие. Договорът трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 Всички членове на обединението/ консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

 Е определен представляващият обединението/ консорциума, който е упълномощен да 

задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/ консорциума. 

Допуска се повече от едно лице да представляват обединението заедно и поотделно; 

 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде 

изпълнена; 

 Всички членове на обединението/ консорциума са задължени да останат в него за 

целия период на изпълнение на договора; 

 Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците 

в обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в 

обединението. 

 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи 

офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя* 

         *Когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението, се представя и документ, подписан от лицата в обединението, в който 

се посочва представляващият. 
Не се допускат промени в състава на обединението след изтичане на срока за 

подаване на офертите. 

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

декларацията по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо 

лице, включено в обединението.  

Декларацията по чл. 55, ал. 7 от ЗОП се представя за обединението – участник в 

процедрата. 

Декларацията 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, се представя за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението.  

Декларацията по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП се представя за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението  

Възложителят не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че 

избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица. 

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 

Възложителя за всички настъпили промени в декларираните обстоятелства по 47, ал. 1, 2 и  

5, т. 1 и т. 2 от ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им. 
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2. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ. 

 
А.        Общи изисквания  
2.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на 

участниците съгласно ЗОП: 

Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 

 

2.2. Минимални изисквания за технически възможности и квалификация на 

участниците съгласно ЗОП, както и изисквания към предлаганата апаратура: 

 

2.2.1. Производителите на предлаганата апаратура следва да притежават сертификат ISO 

13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 

членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на сертификат ISO 

13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави 

членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, 

издаден на името на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция 

или агенция за управление на качеството.  

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

предметен обхват търговия с медицински изделия. В случай, че участникът е и 

производител, то следва да притежава и сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.  

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на сертификат ISO 

9001:2008 или еквивалент, с предметен обхват търговия с медицински изделия издадено на 

името на участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В 

случай, че участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от 

сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени 

в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване 

на качеството.  

2.2.3. Участникът да притежава разрешение за търговия на едро с медицински изделия по 

смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.  

Това обстоятелство се доказва със заверено копие на разрешение за търговия на едро с 

медицински изделия по смисъла на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.  

2.2.4. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от 

производителя или от упълномощен представител на производителя за право на 

представителство и търговия на територията на цялата страна. 

Това обстоятелство се доказва със заверено от участника копие на оторизационно писмо, 

издадено от производителя на предлаганата апаратура или от упълномощен представител за 
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право на представителство и търговия на територията на цялата страна на производителя, на 

името на участника, в случай че участникът не е производител. 

2.2.5. Участникът трябва да притежава лицензия за работа с източници на йонизиращи 

лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и 

ремонтни дейности и други услуги.  

Това обстоятелство се доказва със заверена от участника лицензия за работа с източници 

на йонизиращи лъчения с цел техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, 

строителни и ремонтни дейности и други услуги.  

2.2.6. Участникът следва да осигури екип от най-малко двама сервизни инженера преминали 

курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при 

производителя на предлаганата апаратура.  Предложените лица да бъдат правоспособни за 

работа с ИЙЛ. 

Това обстоятелство се доказва с декларация, съдържаща списък на сервизните инженери, 

придружена с автобиографии на сервизните инженери и информация за сертификати за 

преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура,  

при  производителя на предлаганата апаратура, както и информация за наличие на 

удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ. 

2.2.7. Участникът следва да представи официални/оригинални документи от производителя 

относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури в 

превод на български. 

Това обстоятелство се доказва с представяне на официални/оригинални документи от 

производителя относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални 

брошури в превод на български. 

2.2.8. Предлаганото оборудване следва да бъде включено 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; 

Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване е включено 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; 

2.2.9. Предлаганото оборудване следва 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; 

Това обстоятелство се доказва с удостоверение издадено от ИАЛ, че предлаганото 

оборудване 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; 

2.2.10. Предлаганото оборудване трябва да се заплаща от обществен фонд в поне една от 

страните - членки на Европейския съюз 
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Това обстоятелство се доказва с декларация, че предлаганото оборудване се заплаща от 

обществен фонд в поне една от страните - членки на Европейския съюз 

 

Във връзка с поставените минимални изисквания и представяне на изискани 

сертификати/удостоверения, възложителят ще приеме еквивалентни 

сертификати/удостоверения, издадени от органи, установени в други държави членки, 

както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

 

Участник може да докаже съответствието си с изискванията за технически 

възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В 

тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на 

съответните възможности, участникът представя доказателства, че при 

изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица. 

Съгласно чл.51а, ал.2 от ЗОП, трети лица може да бъдат посочените от участника 

подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на 

участника с тях. 

 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

 

Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани плика, 

поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва: 

Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.  

В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-3 и 5- 

6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, съобразно 

указанията на Възложителя.  

Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.  

В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението на 

поръчката, съобразно посочените в глава ІІ Техническа спецификация, изисквания за 

изпълнение на поръчката, вкл. посочване на срок за изпълнение на поръчката и в случаите 

когато е приложимо декларация по чл.33, ал.4 от ЗОП.  

Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.  

 

3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ 

3.1.1.    Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор“: 

3.1.1.1. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от 

участника. В списъка участникът следва да опише всички представени от него документи 

(задължителни и други по преценка на участника), включително документи относно лицата, 

представляващи участника, и относно подизпълнителите, ако такива се предвиждат. 
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Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите. Всеки лист, 

съдържащ се в плика, следва да бъде номериран и подреден съгласно списъка. 

3.1.1.2.  Оферта, попълнен образец от настоящата документация. 

3.1.1.3. Представяне на участника, което включва: посочване на 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 кандидатът или 

участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 

провеждането на процедурата; 

3.1.1.4. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата 

документация.  

3.1.1.5. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият.  

Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.  

3.1.1.6. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 

от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация. 

3.1.1.6.1. Декларация за липса на обстоятелство по чл.8, ал. 8, т. 2 от ЗОП, попълнен образец 

от настоящата документация. 

3.1.1.7. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

процедурата и да подписва офертата или документи, част от офертата (представя се 

оригинал или заверено копие на пълномощното; пълномощното се представя, когато 

участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите 

му за регистрация). 

3.1.1.8. Документи за доказване на техническите възможности и квалификацията на 

участника, както и изисквания към апаратурата:  

 Заверено от участника копие на сертификат ISO 13485:2003 или еквивалентни 

сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други 

доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, издаден на името 

на производителя на предлаганата апаратура от акредитирана институция или агенция 

за управление на качеството.  

 Заверено от участника копие на сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с 

предметен обхват търговия с медицински изделия издадено на името на участника от 

акредитирана институция или агенция за управление на качеството. В случай, че 

участникът е и производител следва да се представи и заверено копие от сертификат 

ISO 13485:2003 или еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в 

други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството.  

 Заверено копие на разрешение за търговия на едро с медицински изделия по смисъла 

на чл. 77 от Закона за медицинските изделия.  
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 Заверено от участника копие на оторизационно писмо, издадено от производителя на 

предлаганата апаратура или от упълномощен представител за право на 

представителство и търговия на територията на цялата страна на производителя, на 

името на участника, в случай че участникът не е производител. 

 Заверена от участника лицензия за работа с източници на йонизиращи лъчения с цел 

техническо обслужване, монтаж, демонтаж, измервания, строителни и ремонтни 

дейности и други услуги.  

 Декларация, съдържаща списък на сервизните инженери, придружена с 

автобиографии на сервизните инженери, и информация за сертификати за преминат 

курс на обучение за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура, при  

производителя на предлаганата апаратура, както и информация за наличие на 

удостоверения за правоспособност за работа с ИЙЛ. 

 Участникът следва да представи официални/оригинални документи от производителя 

относно модела на изделията, ясна снимка на изделието, както и оригинални брошури 

в превод на български. 

 Декларация, че предлаганото оборудване е включено 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; 

 Декларация, че предлаганото оборудване 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; 

 Декларация, че предлаганото оборудване се заплаща от обществен фонд в поне една 

от страните - членки на Европейския съюз 

3.1.1.9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на 

подизпълнители, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното 

участие, попълнен образец от настоящата документация.  

Съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП с офертата си участниците може без ограничения да 

предлагат ползването на подизпълнители. 

3.1.1.9.1. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от 

настоящата документация.  

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно. 

3.1.1.10. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал на банкова гаранция за 

участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. 

3.1.1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договора, попълнен образец от настоящата документация. 

3.1.1.12. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
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свързаните с тях лица и техните действителни собственици, попълнен образец от настоящата 

документация. 

Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие 

/освен ако изрично не е указано друго в настоящата документация/. Всички документи 

представени на чужд език, се представят и в превод на български език. Всички декларации се 

представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени в настоящите указания. 

 

          Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 

1, т. 1 от ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, които са на чужд език, се представят и в превод. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:  

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП се представят за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението;  

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, буква "в" и т. 5 от ЗОП се представят за 

участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за 

подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.  

 

3.1.2.  Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”.  

Представят се толкова пликове № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на 

поръчката ”, за колкото обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 

57, ал. 3 от ЗОП. 

3.1.2.1. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде 

изготвена съобразно образеца, при съблюдаване на пълното описание на обекта на 

поръчката и техническото задание, изискванията към офертата и условията за изпълнение на 

поръчката – документи и образци, поставени в ПЛИК №2: 

1. Декларация, че предлаганата апаратура трябва ще отговаря на изискванията, описани в 

„Технически параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри 

параметри.  

2. Участникът следва да представи пълна и изчерпателна техническа документация – 

официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията.  

3. Декларация, че оферираните апарати ще бъдат доставени, монтирани, инсталирани и 

настроени до готовност за експлоатация.  

4. Декларация, че офертата включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно 

изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички 

необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.  

5. Декларация, че предложените апарати ще фабрично нови, произведени не по-рано от 2013 

г., не са били демонстрационни, не са рециклирани.  
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6. Декларация, че предлаганата апаратура притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с 

нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и 

чл. 15 от ЗМИ.  

7. Декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на резервни части 

за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.  

8. Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: - Декларация за съответствие на 

медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият 

упълномощен представител – заверено от участника копие на оригинала и превод на 

български език; - ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран 

орган - в превод на български език; - Участникът трябва да осигурява и поддържа 

документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен 

текст.  

9. Декларация от участника, че ще съдейства за съгласуване на необходимите технологични 

проекти пред НЦРРЗ и АЯР, както и за  узаконяване на апаратурата пред институциите 

НЦРРЗ и АЯР.  

10. Декларация, в слачай, че участникът бъде избран за изпълнител, ще представи 

технологичен проект за помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния 

инвестиционен проект в двуседмичен срок след сключване на договора.   

11. Декларация, че след монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни 

изпитания, за които отговорност ще има доставчикът.   

12.  Декларация, че всички части на устройствата ще бъдат нови и без дефекти.    

13. Декларация за осигуряване на гаранционно обслужване доставената апаратура от 

сервизните инженери при максимално време на реакция - до 24 часа, в работни дни.  

14. Декларация, че гаранционният срок ще бъде минимум 24 (двадесет и четири) месеца от 

датата на инсталиране и пускане в действие.  

15. Декларация, че гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации 

на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.  

16. Декларация, че по време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя 

възможните повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно 

инструкциите на производителя.  

17. Декларация, че участникът приема условието, че по време на гаранционния срок или 

договора за пълно обслужване 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. 
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3.1.3.   Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена“. Представят се толкова 

пликове № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция……..”, за колкото 

обособени позиции участникът представя оферта, съгласно чл. 57, ал. 3 от ЗОП. 

В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи задължително 

ценовото си предложение съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП, попълнен образец от 

настоящата документация.  
Единичната крайна 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, пускане в действие и гаранционна 

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

на промяна за срока на действие на договора.  

 

Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената. 

Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика 

„Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

Забележка: При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива /с изрично 

писмено изявление в този смисъл, представено с офертата/. Възложителят няма право да 

разкрива информация, предстоставена му от участник и посочена от същия като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

случаите по чл.44 от ЗОП и публичните действия на комисията, съгласно чл. 68 и 69а, ал. 3 

от ЗОП.  

 
РАЗДЕЛ IV 

УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

1. Гаранция за участие 

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 

б) банкова гаранция в полза на Възложителя. 

Участникът сам избира формата на гаранцията за участие. 

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. 

При избор на гаранция за участие – парична сума, то тя следва да се внесе по банков път по 

следната сметка:  
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БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  

Банков код (BIC): BNBG BGSD; 

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01  

Ако участникът избере да представи гаранцията за участие под формата на „парична сума”, 

платена по банков път, документът, удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде 

представен като заверено от участника копие. Ако участникът е превел парите по електронен 

път (електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с неговия подпис и 

печат /когато има такъв/. В гаранцията за участие следва да бъде посочен предметът на 

поръчката. 

Гаранцията за участие е в размер 1% /един процент/ от стойността на поръчката без 

ДДС и е както следва – 49 650.00 лв. 

Гаранцията за участие се представя под формата на оригинал на банкова гаранция за участие 

или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума. Срокът на 

валидност на гаранцията за участие следва да бъде не по-малко от 120 дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията за участие става при 

условията и по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП. Усвояването на гаранцията става по 

цитираната норма, ако възложителят има намерение да се възползва от възможността за 

усвояване на гаранцията.   

 

2. Гаранция за изпълнение 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % (пет процента) от стойността на 

договора за изпълнение на обществената поръчка без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение може да се представи под формата на парична сума или под 

формата на банкова гаранция. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение. 

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. 

Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 

гаранция или платежния документ за внесената парична гаранция за изпълнение на договора 

при неговото сключване. 

Гаранцията за изпълнение под формата на „парична сума“ трябва да бъде внесена по 

следната сметка на Възложителя: 

БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ  

Банков код (BIC): BNBG BGSD; 

Банкова сметка (IBAN): BG21 BNBG 9661 3300 1293 01  

Ако участникът, определен за изпълнител, избере да представи гаранцията за изпълнение 

под формата на «парична сума», платена по банков път, документът, удостоверяващ 

платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от съответната банка и да се 
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представи в оригинал. В случай че участникът е превел парите по електронен път 

(електронно банкиране), той следва да завери съответния документ с подпис и печат. 

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова, тогава в нея трябва да 

бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима и че е със срок на валидност поне 

60 (шестдесет) календарни дни след датата на изпълнение на договора. При представяне на 

гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се посочва договорът, 

за който се представя гаранцията. 

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, което не е юридическо 

лице, в документа за внесена гаранция или банковата гаранция следва да е отразено, че тя се 

внася от цялото обединение и ползва всички участници в обединението, а не само 

идентификация на единия от тях. 

 

РАЗДЕЛ V 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 

 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 

открита процедура, са в писмен вид.  

Участникът може да представя своите писма и уведомления в деловодството на 

министерството на здравеопазването, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, 

партерен етаж, всеки работен ден; по пощата, по факс; по електронен път при условията и по 

реда на Закона за електронния документ и електронния подпис; чрез препоръчано писмо с 

обратна разписка или куриерска служба.  

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, се изпращат по 

факс или по електронен път, или се връчват лично срещу подпис, или се изпращат с 

препоръчано писмо с обратна разписка, или чрез комбинация от тези средства по избор на 

Възложителя. 

За получено се счита това уведомление по време на откритата процедура, което е достигнало 

до адресата на посочения от него адрес. Когато адресатът е сменил своя адрес и не е 

информирал своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме 

уведомлението, за получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса, 

известен на изпращача. 

При предоставяне на изискванията по поръчката на участниците и при сключването на 

договора за обществена поръчка Възложителят може да посочи коя част от информацията, 

която им предоставя, има конфиденциален характер. Участниците и техните подизпълнители 

нямат право да разкриват тази информация. 

При подаване на офертата си участникът също може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от Възложителя да не я разкрива. Възложителят няма 

право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 
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конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

следните случаи: 

- при изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения 

договор до Агенцията по обществени поръчки; 

- когато при писмено искане от участник, Възложителят изпълни законовото си задължение 

да му осигури достъп до протокола или предостави копие от протокола. В този случай 

Възложителят ще положи грижа и може да откаже достъп до информация, съдържаща се в 

протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, 

ограничава или нарушава конкуренцията. 

- при осъществяване на публичните действия на комисията за разглеждане и оценка на 

офертите, съгласно чл. 68 и чл. 69а, ал. 3 от ЗОП. 

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на процедурата за възлагане 

на обществена поръчка се извършват по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на информацията. 

Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в писмен вид 

и на електронен носител по реда и условията на ЗЕДЕП и съгласно ЗОП. 

При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на електронен 

носител, за валидно се счита записаното в писмен вид. 

 

ГЛАВА  ІІ 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 
Вид доставка 

Технически параметри и характериситки мярка 

к-

во 

Мултимодален 

линеен 

ускорител с 

многолистов 

колиматор 

А). Цифрово управляем линеен ускорител с номинална енергия на снопове 

спирачно лъчение 6 MV, 10 МV и 15 МV и високоенергийни електронни 

снопове - минимум 4 енергии в обхват от 6 МеV до 15 МеV. Възможност за 

стабилност на електронните снопове, изравненост и симетрия на лъчевото поле 

съобразно изискванията на Наредба 30 на МЗ от 31 октомври 2005г. за условията 

и реда за осигуряване на защита на лицата при медицинско облъчване.  

брой 1 

  

Б). Системата трябва да може да изпълнява следните методи на терапия: обемно 

модулирано ротационно лъчелечение, IGRT - образно контролирано 

лъчелечение. Да има възможност за радиохирургия и стереотактично 

лъчелечение и др. 

    

  1.Механични характеристики     

  1.1.Номинално разстояние източник – изоцентър 100 cm.     

  
1.2. Асиметрична колимираща система осигуряваща размер на полето в 

изоцентъра ≥ 20 х 40 cm² 
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  1.3. Многолистна колимираща система със следните характериситки:      

  1.3.1. Брой листове ≥ 120 броя     

  1.3.2. Ширина на всеки лист в изоцентъра ≤ 5 mm     

  1.3.3. Максимален размер на полето ≥ 20 х 40 cm²     

  1.3.4. Минимален размер на полето ≤ 0,5 х 0,5 cm²     

  
1.3.5. Възможност за разминаване на два съседни насрещни листа 

(interdigitatetion). 
    

  1.3.6. Точност на позициониране на листовете ≤ ± 1 mm     

  1.3.7. Скорост на движение на листовете ≥ 20 mm/sec     

  1.3.8. Възможност за ежедневна проверка на калибрирането     

  1.3.9. Утечка през листовете < 3 %      

  1.3.10. Утечка между листовете < 3 %     

  1.4. Диаметър на механичния изоцентър ≤ 2,0 mm     

  
1.5. Ротация на рамото на уредбата ≥ 360 ° (≥ ± 180 °) с точност на 

позициониране ≤ 0,5 °. 
    

  
1.6. Ротация на колиматора на уредбата ≥ 330 ° (≥ ± 165 °) с точност на 

позициониране ≤ 0,5° и с разделителна способност на позициониране ≤ 0,5°. 
    

  
1.7. Точност на позициониране на пациентната маса: ± 1 mm за транслационни 

движения и ± 0,5 ° за ротационни движения 
    

  2.Дозиметрични характеристики     

  
2.1. Характеристики на високоенергийното спирачно лъчение с 

изравнителен филтър: 
    

  

а) 6 МV - дълбочина на дозния максимум 1,6 ± 0,2 cm и процентна дълбока доза 

на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 

- 67 ± 1 % 

    

  

б) 10 МV - дълбочина на дозния максимум 2,1 ± 0,2 cm и процентна дълбока 

доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно 

TRS 398 - 74 ± 1 % 

    

  

в) 15 МV - дълбочина на дозния максимум 2,5 ± 0,2 cm и процентна дълбока 

доза на 10см дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 

398 - 77 ± 1 % 

    

  
2.1.2. Мощност на дозата не повече от 600 cGy/min на дълбочина на дозния 

максимум. 
    

  2.1.3. Стабилност (постоянство) на мощността на дозата ± 3 %     

  

2.1.4. Изравнеността на лъчевото поле да е съгласно Наредба 30 на МЗ (IEC 976 

и 977) ≤ 3 % на 10 cm дълбочина във воден фантом и разстояние до източника 

100 cm за поле 10 х 10 cm² 
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2.1.5. Симетрията на лъчевото поле да е съгласно Наредба 30 на МЗ (IEC 976 и 

977) ≤ 2 % на 10 cm дълбочина във воден фантом и разстояние до източника 100 

cm  

    

  

2.1.6. Големината на полусянката за поле 10 х 10 cm²
 
(Съгласно IEC 976 и 977) 

да е
 
< 9 mm, измерена във воден фантом на дълбочина 10 cm и на разстояние от 

източника 100 cm за спирачно лъчение с енергия 6 МV. 

    

  2.1.7. Линейност на мониторната камера ≤ 2 %.     

  2.1.8. Повторяемост на показанията на мониторната камера ≤ 2 %.     

  
2.2. Характеристики на високоенергийното спирачно лъчение без 

изравнителен филтър: 
    

  

а) 6 МV - дълбочина на дозния максимум 1,5 ± 0,2 cm и процентна дълбока доза 

на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 

- 63 ± 1 % 

    

  

б) 10 МV - дълбочина на дозния максимум 2,34 ± 0,2 cm и процентна дълбока 

доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD геометрия съгласно 

TRS 398 - 70 ± 1 % 

    

  2.3. Характеристики на високоенергийното електронно лъчение:     

  

2.3.1. Дълбочина на 50% йонизация при референтни условия за минимум 4 

/четирите/ предложени енергии в интервала от 6 МеV до 15 МеV да бъде 

съгласно TRS 398.  

    

  
2.3.2. Мощност на дозата не повече от 1000 cGy/min на дълбочина на дозния 

максимум. 
    

  2.3.3. Линейност на мониторната камера ≤ 2 %.     

  2.3.4. Повторяемост на показанията на мониторната камера ≤ 2 %.     

  3.Пациентна маса     

  3.1. Товароподемност  ≥ 200 kg     

  3.2. Изоцентричен монтаж     

  

3.3. Горният плот да е от материал, прозрачен за лъчението – фиброкарбон или 

подобен. Конструктивно да позволява пълно ротационно облъчване на пациента 

и изпълнение на модулирана по интезитет техника на облъчване. 

    

  3.4. Масата да е с IEC координатна система.     

  
3.5. Всички движения да са напълно моторизирани, да могат да се управляват от 

командния пулт, да се верифицират и да се управляват автоматично. 
    

  
3.6. Контрол на масата: ≤ 6 измерения по X, Y, Z, въртене по надлъжна и 

напречна ос. 
    

  4. Допълнителни приспособления     
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4.1. Лазер за 3D позициониране на пациента включително и "откъм гърба" (back 

pointer) 
    

  4.2. Механичен РИП метър     

  4.3. Телевизионна система за наблюдение на пациента по време на облъчване     

  
4.4. Разговорно устройство за връзка между командното и процедурното 

помещение. 
    

  
4.5. Апликатори за високоенергийни електрони - 5 стандартни размера и 1 

подходящ за ротационна терапия. 
    

  

4.6. Приспособления за прикрепване на формиращите електронното поле 

блокове към съответните тубуси и устройство за формиране на необходимите 

блокове. 

    

  5. Устройство за портално изобразяване     

  

5.1. Плосък детектор, изработен от аморфен силиций, за изобразяване на 

анатомични структури на пациента по време на лъчелечението и 

разположението на сегментите на лъчевите снопове спрямо пациентната 

координатна система. Размер на пиксела < 0,5 mm и активна площ на детектора 

≥ 1200 cm² 

    

  

5.2. Работна компютърна станция със софтуер за обработка на образите, 

възможност за наслагване на образи и прецизна геометрична оценка на 

позиционирането на пациента и сегментите на полетата за облъчване на 

пациента. 

    

  
6. Устройство за компютър-томографско изобразяване на мишенния обем 

(cone beam CT) 
    

  

6.1. Характеристики: геометрична точност < 1 mm; прозорец на СТ числа от -

1000 до ≥ 3000; неопределеност на СТ числата ≤ 40 HU; разделителна 

способност ≥ 0,3 lp/mm; време за регистриране на образа < 3 min 

    

  

6.2. Работна компютърна станция със софтуер позволяващ: наслагване на 

получените образи с тези от планиращата система и бърза и точна оценка на 

отклонението на изоцентъра от планирания. 

    

  
7. Устройство за получаване на kV изобразяване със следните 

функционалности: 
    

  7.1. Ортогонални изображения с помощта на кV рентгеново лъчение;     

  7.2. Ортогонални изображения с помощта на МV рентгеново лъчение;     

  7.3. Флуороскопия от страната на лъча;     

  7.4. Получаване на кV изображения по време на експозицията на лъчение;     

  7.5. Псевдофлуороскопия при включен лъч.     

  
8. Възможност за ротационна терапия както с високоенергийно спирачно 

лъчение, така и с високоенергийни електрони. 
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  9. Възможност за динамичен (виртуален) клин.     

  
10. Възможност за изпълнение на модулирано по интензитет лъчелечение 

(IMRT) и обемно модулирано ротационно лъчелечение. 
    

  

11. Приспособления и софтуер, позволяващи компенсиране на движенията 

на пациента (и мишенния обем в пациента) по време на облъчването (gated 

therapy). 

    

  12. Система за верификация на облъчването на пациента     

  

12.1. Работна компютърна станция със софтуер, позволяващ проверката на 

всички данни за облъчването на пациента, както и осигуряваща архив на всяко 

проведено облъчване. 

    

  
12.2. Допълнителни монитори осигуряващи информация за текущото облъчване 

на пациента в командното помещение. 
    

  

13. Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) с мощност, която да 

поддържа ускорителя и останалите допълнителни устройства не по малко 

от 15 min. 

    

Система за 

планиране на 

лъчелечението 

1. Работни станции с необходимите лицензи за очертаване на контури, 

включително автоматични функции за очертаване на контури и оценка на плана. 
брой 2 

  
2. Работни станции с необходимите лицензи  за планиране 3D CRT, IMRT, SRS и 

други 
брой 2 

Локална мрежа 

за обмен на 

информация за 

лъчелечение 

Лицензи включващи следните модули: брой 5 

  1. Модул за въвеждане на административни данни за пациента     

  
2. Модул за въвеждане и съхраняване на диагностичните данни за пациента, 

съдържащи също и база данни на международната класификация на болестите. 
    

  

3. Модул за получаване и съхранение на данни за лъчетерапията на пациента - 

всички параметри на радиационното облъчване, характеризиращи 

дозиметричния план, сноповете, стойностите на отделните параметри на 

системата за терапия и стойностите на параметирте на пациентната маса. 

    

  
4. Модул за определяне на график за работа на системите за лъчетерапия, на 

спомагателните диагностични системи и на персонала. 
    

  

5. Модул за съхранение на данни за облъчването на всеки пациент, като и 

информация за служителите, които са назначили, одобрили и изпълнили 

терапветичната задача. 

    

  
6. Модул за сортиране и оценка на клиничните резултати от диагностични, 

демографски и статистически параметри. 
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7. Системата трябва да предоставя възможност за архивиране на данни на 

външен носител. 
    

  

8. DICOM и DICOM RT съвместимост със системата за планиране, 

диагностичните и терапевтичните системи и болничните информационни 

системи. 

    

Система за 

интраоперативно 

лъчелечение 

Системата за интраоперативно кV лъчелечение при рак на млечната жлеза, 

трябва да отговаря на следните изисквания:  
брой 1 

  
1. Да бъде с клинично доказано приложеие (в най-малко 3 /три/ клинични 

центъра в Европа) за лечение на рак на млечената жлеза. 
    

  2. Да притежава сертификат за съответствие с директива 93/42/ЕЕС (СЕ-марка)     

  
3. Да бъде окомплектована със сферични апликатори - минимум 5 /пет/ броя с 

диаметър в обхват от 1,5 cm до 5,0 cm 
    

  
4. Да бъде окомплектована със съответната специфична дозиметрична 

апаратура. 
    

 

Навсякъде в техническите спецификации, цитираните стандарти да се има предвид и 

еквивалента.  

Техническите спецификации съдържат обективни параметри, които не са обвързани с 

определен изпълнител и не съдържат условия или изисквания, които да дават предимство 

или необосновано ограничават участието на лица при обявяване на обществена поръчка. 

1. Изисквания към предлаганата апаратура  
1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на изискванията, описани в „Технически 

параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри параметри. 

Участникът следва да представи пълна и изчерпателна техническа документация – 

официални документи от производителя относно техническите характеристики на изделията.  

2. Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани, инсталирани и настроени до 

готовност за експлоатация.  

3. Офертата трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно изпитване, 

контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички 

необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.  

4. Предложените апарати да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2013 г., да не 

са били демонстрационни, да не са рециклирани.  

5. Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена 

маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от 

ЗМИ.  

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

по-малко от 8 години след изтичане на гаранционния срок.  
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Доказва се с декларация, издадена от участника и/или производителя за наличието на 

резервни части за поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.  

7. Участникът предоставя документите за съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: - Декларация за съответствие на 

медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият 

упълномощен представител – заверено от участника копие на оригинала и на български език; 

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в превод на 

български език; - Участникът трябва да осигурява и поддържа документирана система, 

съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен текст.  

8. Участникът предоставя декларация, че ще съдейства за съгласуване на необходимите 

технологични проекти пред НЦРРЗ и АЯР, както и за  узаконяване на апаратурата пред 

институциите НЦРРЗ и АЯР.  

9. Участникът, определен за изпълнител, трябва да представи технологичен проект за 

помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния инвестиционен проект в 

двуседмичен срок след сключване на договора.   

10. След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за които 

отговорност ще има доставчикът.   

11. Всички части на устройствата трябва да бъдат нови и без дефекти.    

2. Гаранция – сервиз  

1. Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване 

доставената апаратура от сервизните инженери при максимално време на реакция - до 24 

часа, в работни дни.  

2. Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране и 

пускане в действие.  

3. Гаранционното обслужване да включва и задължителните актуализации на софтуера, 

включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.  

4. По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните 

повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на 

производителя.  

5. Участникът трябва да приеме условието, че по време на гаранционния срок или договора 

за пълно обслужване 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. Срок на договора   

1. Срокът на доставка на апаратурата е - до 4 (четири) месеца от датата на сключване на 

договора с изпълнителя и изпращане на заявка за доставка от страна на възложителя.  
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2. Срокът за монтаж, инсталация и пускане в действие на доставеното медицинско 

оборудване е до 2 (два) месеца след доставка и готовност на помещенията според 

изискванията за монтаж на производителя.  

3. Минималният гаранционен срок на оборудването е 24 месеца от датата на инсталиране и 

пускане в действие. 

4. Място на изпълнение на поръчката: УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД, гр. 

София, ул. Бяло море № 8 

5. Начин образуване на цената и начин на плащане: 

5.1. Начин на образуване на цената  

5.1.1.  Единичната крайна 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, пускане в действие и 

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

не подлежат на промяна за срока на действие на договора.  

5.2. Начин на плащане 

1. Aвансово плащане - 30 % /тридесет на сто/ от цената по договора в срок до 30 (тридесет) 

дни след подписване на договора след представяне на фактура-оригинал за стойността на 

авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция за авансово 

плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 8 /осем/ месеца и 

същата се освобождава от възложителя след доставка на медицинската апаратура. В случай, 

че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е 

определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да 

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

2. Окончателно плащане – в размер на 70% /седемдесет на сто/ останалата част от цената по 

договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в 

действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-

предавателен протокол. Във всяка фактура трябва да се посочи, че плащането се извършва 

със средства, отпуснати от средно срочна рамкова инвестиционна програма по схема за 

безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, 

обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в градските 

агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, съгласно 

договор № BG161PO001/1.1-08/2010/0017 с предмет “Доставка на високоенергиен 

медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД, част 

от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), финансирана по Оперативна 

програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”., подписан между Министерството на 

здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството. 
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Приложение № 1 - Таблица за съответствие - приложение към техническото 

предложение на участника 
Вид доставка 

Технически параметри и характериситки мярка 

к-

во 

Предложение 

на участника 

Мултимодален 

линеен 

ускорител с 

многолистов 

колиматор 

А). Цифрово управляем линеен ускорител с номинална енергия на 

снопове спирачно лъчение 6 MV, 10 МV и 15 МV и 

високоенергийни електронни снопове - минимум 4 енергии в 

обхват от 6 МеV до 15 МеV. Възможност за стабилност на 

електронните снопове, изравненост и симетрия на лъчевото поле 

съобразно изискванията на Наредба 30 на МЗ от 31 октомври 

2005г. за условията и реда за осигуряване на защита на лицата при 

медицинско облъчване.  

брой 1   

  

Б). Системата трябва да може да изпълнява следните методи на 

терапия: обемно модулирано ротационно лъчелечение, IGRT - 

образно контролирано лъчелечение. Да има възможност за 

радиохирургия и стереотактично лъчелечение и др. 

      

  1.Механични характеристики       

  1.1.Номинално разстояние източник – изоцентър 100 cm.       

  
1.2. Асиметрична колимираща система осигуряваща размер на 

полето в изоцентъра ≥ 20 х 40 cm² 
      

  
1.3. Многолистна колимираща система със следните 

характериситки:  
      

  1.3.1. Брой листове ≥ 120 броя       

  1.3.2. Ширина на всеки лист в изоцентъра ≤ 5 mm       

  1.3.3. Максимален размер на полето ≥ 20 х 40 cm²       

  1.3.4. Минимален размер на полето ≤ 0,5 х 0,5 cm²       

  
1.3.5. Възможност за разминаване на два съседни насрещни листа 

(interdigitatetion). 
      

  1.3.6. Точност на позициониране на листовете ≤ ± 1 mm       

  1.3.7. Скорост на движение на листовете ≥ 20 mm/sec       

  1.3.8. Възможност за ежедневна проверка на калибрирането       

  1.3.9. Утечка през листовете < 3 %        

  1.3.10. Утечка между листовете < 3 %       

  1.4. Диаметър на механичния изоцентър ≤ 2,0 mm       

  
1.5. Ротация на рамото на уредбата ≥ 360 ° (≥ ± 180 °) с точност на 

позициониране ≤ 0,5 °. 
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1.6. Ротация на колиматора на уредбата ≥ 330 ° (≥ ± 165 °) с 

точност на позициониране ≤ 0,5° и с разделителна способност на 

позициониране ≤ 0,5°. 

      

  
1.7. Точност на позициониране на пациентната маса: ± 1 mm за 

транслационни движения и ± 0,5 ° за ротационни движения 
      

  2.Дозиметрични характеристики       

  
2.1. Характеристики на високоенергийното спирачно лъчение с 

изравнителен филтър: 
      

  

а) 6 МV - дълбочина на дозния максимум 1,6 ± 0,2 cm и процентна 

дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD 

геометрия съгласно TRS 398 - 67 ± 1 % 

      

  

б) 10 МV - дълбочина на дозния максимум 2,1 ± 0,2 cm и 

процентна дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни 

условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 74 ± 1 % 

      

  

в) 15 МV - дълбочина на дозния максимум 2,5 ± 0,2 cm и 

процентна дълбока доза на 10см дълбочина при референтни 

условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 77 ± 1 % 

      

  
2.1.2. Мощност на дозата не повече от 600 cGy/min на дълбочина 

на дозния максимум. 
      

  2.1.3. Стабилност (постоянство) на мощността на дозата ± 3 %       

  

2.1.4. Изравнеността на лъчевото поле да е съгласно Наредба 30 на 

МЗ (IEC 976 и 977) ≤ 3 % на 10 cm дълбочина във воден фантом и 

разстояние до източника 100 cm за поле 10 х 10 cm² 

      

  

2.1.5. Симетрията на лъчевото поле да е съгласно Наредба 30 на 

МЗ (IEC 976 и 977) ≤ 2 % на 10 cm дълбочина във воден фантом и 

разстояние до източника 100 cm  

      

  

2.1.6. Големината на полусянката за поле 10 х 10 cm²
 
(Съгласно IEC 

976 и 977) да е
 
< 9 mm, измерена във воден фантом на дълбочина 

10 cm и на разстояние от източника 100 cm за спирачно лъчение с 

енергия 6 МV. 

      

  2.1.7. Линейност на мониторната камера ≤ 2 %.       

  2.1.8. Повторяемост на показанията на мониторната камера ≤ 2 %.       

  
2.2. Характеристики на високоенергийното спирачно лъчение 

без изравнителен филтър: 
      

  

а) 6 МV - дълбочина на дозния максимум 1,5 ± 0,2 cm и процентна 

дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни условия и SSD 

геометрия съгласно TRS 398 - 63 ± 1 % 

      

  

б) 10 МV - дълбочина на дозния максимум 2,34 ± 0,2 cm и 

процентна дълбока доза на 10 cm дълбочина при референтни 

условия и SSD геометрия съгласно TRS 398 - 70 ± 1 % 

      

  2.3. Характеристики на високоенергийното електронно       
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лъчение: 

  

2.3.1. Дълбочина на 50% йонизация при референтни условия за 

минимум 4 /четирите/ предложени енергии в интервала от 6 МеV 

до 15 МеV да бъде съгласно TRS 398.  

      

  
2.3.2. Мощност на дозата не повече от 1000 cGy/min на дълбочина 

на дозния максимум. 
      

  2.3.3. Линейност на мониторната камера ≤ 2 %.       

  2.3.4. Повторяемост на показанията на мониторната камера ≤ 2 %.       

  3.Пациентна маса       

  3.1. Товароподемност  ≥ 200 kg       

  3.2. Изоцентричен монтаж       

  

3.3. Горният плот да е от материал, прозрачен за лъчението – 

фиброкарбон или подобен. Конструктивно да позволява пълно 

ротационно облъчване на пациента и изпълнение на модулирана по 

интезитет техника на облъчване. 

      

  3.4. Масата да е с IEC координатна система.       

  

3.5. Всички движения да са напълно моторизирани, да могат да се 

управляват от командния пулт, да се верифицират и да се 

управляват автоматично. 

      

  
3.6. Контрол на масата: ≤ 6 измерения по X, Y, Z, въртене по 

надлъжна и напречна ос. 
      

  4. Допълнителни приспособления       

  
4.1. Лазер за 3D позициониране на пациента включително и "откъм 

гърба" (back pointer) 
      

  4.2. Механичен РИП метър       

  
4.3. Телевизионна система за наблюдение на пациента по време на 

облъчване 
      

  
4.4. Разговорно устройство за връзка между командното и 

процедурното помещение. 
      

  
4.5. Апликатори за високоенергийни електрони - 5 стандартни 

размера и 1 подходящ за ротационна терапия. 
      

  

4.6. Приспособления за прикрепване на формиращите 

електронното поле блокове към съответните тубуси и устройство 

за формиране на необходимите блокове. 

      

  5. Устройство за портално изобразяване       
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5.1. Плосък детектор, изработен от аморфен силиций, за 

изобразяване на анатомични структури на пациента по време на 

лъчелечението и разположението на сегментите на лъчевите 

снопове спрямо пациентната координатна система. Размер на 

пиксела < 0,5 mm и активна площ на детектора ≥ 1200 cm² 

      

  

5.2. Работна компютърна станция със софтуер за обработка на 

образите, възможност за наслагване на образи и прецизна 

геометрична оценка на позиционирането на пациента и сегментите 

на полетата за облъчване на пациента. 

      

  
6. Устройство за компютър-томографско изобразяване на 

мишенния обем (cone beam CT) 
      

  

6.1. Характеристики: геометрична точност < 1 mm; прозорец на СТ 

числа от -1000 до ≥ 3000; неопределеност на СТ числата ≤ 40 HU; 

разделителна способност ≥ 0,3 lp/mm; време за регистриране на 

образа < 3 min 

      

  

6.2. Работна компютърна станция със софтуер позволяващ: 

наслагване на получените образи с тези от планиращата система и 

бърза и точна оценка на отклонението на изоцентъра от 

планирания. 

      

  
7. Устройство за получаване на kV изобразяване със следните 

функционалности: 
      

  
7.1. Ортогонални изображения с помощта на кV рентгеново 

лъчение; 
      

  
7.2. Ортогонални изображения с помощта на МV рентгеново 

лъчение; 
      

  7.3. Флуороскопия от страната на лъча;       

  
7.4. Получаване на кV изображения по време на експозицията на 

лъчение; 
      

  7.5. Псевдофлуороскопия при включен лъч.       

  
8. Възможност за ротационна терапия както с високоенергийно 

спирачно лъчение, така и с високоенергийни електрони. 
      

  9. Възможност за динамичен (виртуален) клин.       

  

10. Възможност за изпълнение на модулирано по интензитет 

лъчелечение (IMRT) и обемно модулирано ротационно 

лъчелечение. 

      

  

11. Приспособления и софтуер, позволяващи компенсиране на 

движенията на пациента (и мишенния обем в пациента) по 

време на облъчването (gated therapy). 

      

  12. Система за верификация на облъчването на пациента       

  

12.1. Работна компютърна станция със софтуер, позволяващ 

проверката на всички данни за облъчването на пациента, както и 

осигуряваща архив на всяко проведено облъчване. 
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12.2. Допълнителни монитори осигуряващи информация за 

текущото облъчване на пациента в командното помещение. 
      

  

13. Непрекъсваемо токозахранващо устройство (UPS) с 

мощност, която да поддържа ускорителя и останалите 

допълнителни устройства не по малко от 15 min. 

      

Система за 

планиране на 

лъчелечението 

1. Работни станции с необходимите лицензи за очертаване на 

контури, включително автоматични функции за очертаване на 

контури и оценка на плана. 

брой 2 

  

  
2. Работни станции с необходимите лицензи  за планиране 3D CRT, 

IMRT, SRS и други 
брой 2 

  

Локална мрежа 

за обмен на 

информация за 

лъчелечение 

Лицензи включващи следните модули: брой 5 

  

  1. Модул за въвеждане на административни данни за пациента       

  

2. Модул за въвеждане и съхраняване на диагностичните данни за 

пациента, съдържащи също и база данни на международната 

класификация на болестите. 

    

  

  

3. Модул за получаване и съхранение на данни за лъчетерапията на 

пациента - всички параметри на радиационното облъчване, 

характеризиращи дозиметричния план, сноповете, стойностите на 

отделните параметри на системата за терапия и стойностите на 

параметирте на пациентната маса. 

    

  

  

4. Модул за определяне на график за работа на системите за 

лъчетерапия, на спомагателните диагностични системи и на 

персонала. 

    

  

  

5. Модул за съхранение на данни за облъчването на всеки пациент, 

като и информация за служителите, които са назначили, одобрили 

и изпълнили терапветичната задача. 

    

  

  
6. Модул за сортиране и оценка на клиничните резултати от 

диагностични, демографски и статистически параметри. 
    

  

  
7. Системата трябва да предоставя възможност за архивиране на 

данни на външен носител. 
    

  

  

8. DICOM и DICOM RT съвместимост със системата за планиране, 

диагностичните и терапевтичните системи и болничните 

информационни системи. 

    

  

Система за 

интраоперативно 

лъчелечение 

Системата за интраоперативно кV лъчелечение при рак на 

млечната жлеза, трябва да отговаря на следните изисквания:  
брой 1 

  

  
1. Да бъде с клинично доказано приложеие (в най-малко 3 /три/ 

клинични центъра в Европа) за лечение на рак на млечената жлеза. 
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2. Да притежава сертификат за съответствие с директива 93/42/ЕЕС 

(СЕ-марка) 
    

  

  
3. Да бъде окомплектована със сферични апликатори - минимум 5 

/пет/ броя с диаметър в обхват от 1,5 cm до 5,0 cm 
    

  

  
4. Да бъде окомплектована със съответната специфична 

дозиметрична апаратура. 
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                                                        ГЛАВА  ІІІ 

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА Относителна 

тежест 

Максимален възможен брой 

точки 

П 1 „Цена” 50 % 100 

П 2 „Гаранционен срок” 10 % 100 

П 3 „Функционални характеристики” 30 % 100 

П 4 „Технически предимства” 10 % 100 

 

Общата комплекса оценка (КО) за всяка оферта се определя, като първоначално се 

изчисляват присъдените точки по показателите и се умножават по коефициента на 

относително тегло за всеки. 

 

КО = (П1 х 50%) + (П2 х 10%) + (П3 х 30%) + (П4 х 10%) 

 

Показател П1 „Цена” с максимален възможен брой точки 100. Участника с най- ниска цена 

получава максимален брой точки, а всички останали участници получават точки изчислени 

по следната формула 

             

Най-ниско ценово предложение 

П1 = ---------------------------------------------------- х 100 

Ценово предложение на участника 

 

Показателят П2 „Гаранционен срок” с максимален възможен брой точки 100. Участника с 

най-голям гаранционен срок получава максимален брой точки, а всички останали участници 

получават точки изчислени по следната формула 

 

Предложен от участника гаранционен срок  

П2 = ------------------------------------------------------------------- х 100 

Най-голям гаранционен срок  

 

Показателят П3 „Функционални характеристики” с максимален възможен брой точки 

100. 
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ПОКАЗАТЕЛ П3  

 
Степен на съответствие и брой точки 

 
 
Максимален брой точки 100 

3.1. Наличният и ускорителя 
предмет на настоящата 
процедура трябва да имат 

сходство, при наличие на 

изравнителен филтър, 
едновременно на: 

3.1.1 Качество на лъчелечението в 
рамките на 2%; 
3.1.2. Един и същи дебит в рамките 
на 1%; 
3.1.3. Характеристики на лъчевия 
сноп в рамките на 1% (за 
хомогенност и симетрия) 

Ако предложението едновременно 
удовлетворява и трите условия се оценява със 
100 точки; 

Ако предложението удовлетворява две от 
изброените три условия, се оценява с 51 точки 

Ако предложението удовлетворява едно от 
изброените три условия, се оценява с 26 точки 

В случай, че не отговаря на нито едно условие, 
участникът ще бъде отстранен от по 
нататъшно участие в процедурата. 

 

Показателят П4 „Технически предимства” с максимален възможен брой точки 100. 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Степен на съответствие и брой точки 

 
 

Максимален брой точки 100 

4.1. Наличие на модул за портална 

дозиметрия, в предложената 

планираща система, за верификация 

на модулирано по интензитет 

лъчелечение и обемно модулирано 

ротационно лъчелечение. 

4.2. Планиращата система да дава 

възможност за извършване на 

планиране на една и съща конзола на: 

Ако предложението едновременно 

удовлетворява и четирите условия се оценява със 

100 точки; 

Ако предложението удовлетворява три от 

изброените четири условия, се оценява с 51 

точки 

Ако предложението удовлетворява две от 

изброените четири условия, се оценява с 26 

точки 
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3D конвенционално лъчелечение, 

модулирано по интензитет 

лъчелечение, обемно модулирано 

ротационно лъчелечение, 

радиохирургия и стереотактично 

лъчелечение. 

4.3. Възможност за изпълнение на 

обемно модулирано ротационно 

лъчелечение без изравнителен филтър 
за фотонни енергии. 

4.4. Дигитално контролиране за 

автоматично отваряне/затваряне на 

рамената на кV образната система 
командавана от контролната 

система. 

Ако предложението удовлетворява едно от 

изброените четири условия, се оценява с 14 

точки 

В случай, че не отговаря на нито едно 

условие, участникът ще бъде отстранен от по 

нататъшно участие в процедурата. 

 

Гаранционен срок:  

Гаранционният срок е минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на инсталиране 

и пускане в действие, но не повече от 60 (шестдесет) месеца.  
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ГЛАВА  ІV 

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 

 
 

ОБРАЗЕЦ 

ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

…………………………………………………….. 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта e подадена от:                                                      /наименование на участника/ 

 с ЕИК …………………. и подписана от:                                                            /три имена/ 

в качеството му/им  на                                                                       /длъжност/ 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес............................................................................................................................... 

                      /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 

Телефон №: ..................................................... 

факс №:............................................................ 

e-mail: ................................................................. . 

2. Лице за контакти................. ........................................ .................................... 

Длъжност:………………………………………………….. 

телефон / факс: ............................. ……………………… 

3. Обслужваща банка:…………………………………… 

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………Титуляр 

на сметката………….. 

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде 

определен за изпълнител на поръчката: 

IBAN……………………………………………BIC…………………………………………… 

Титуляр на сметката……………………… 

 

          УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,  

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „…………….”  

2. Заявяваме, че представяме оферта за участие в процедурата с предмет:  

„…………………” 

3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата. 
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4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в документацията 

за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че същата ни бъде 

възложена. 

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог данните, 

свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с  участието. 
6.Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но не по-малко от 

120 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще остане обвързващо за 

нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

7. До подготвянето на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша страна и 

известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между двете страни. 

8.Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички 

изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура. 

9.Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и подпечатан 

вид. 

 

Дата, ……………. Подпис 

 

*** Когато Участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се 

представя за обединението участник, като се попълва и подписва от лицето, което е 

упълномощено от членовете на обединението, съгласно споразумението/договорът за 

създаване на обединение. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

   

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки 

 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на Участник: …………………………………………..………………………………………, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:  

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

2.  Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 

3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, 

нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове; 

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата или 

към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията
1
 или парични задължения, свързани с 

плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 

държавата, в която участникът е установен. 

 

5.  Представляваният от мен участник:  ................................................................... 

                           (посочете фирмата на участника) 

- не е в открито производство по несъстоятелност; 

                                           
1 При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 

настоящата декларация. 

 

http://www.bgregio.eu/


 
Европейски фонд за 

регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в 

изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни 

заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

  стр.41 от 73 

 

- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон;  или ако е чуждестранно лице: - не се намира в подобна процедура 

съгласно националните си закони и подзаконови актове; - неговата дейност не е под 

разпореждане на съда и не е преустановил дейността си. 

 

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 

Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 

поръчки. 

 

7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби 

на Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна 

длъжност в неговата организация. 

 

            8.  Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 

22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

 

9.  Горепосочените обстоятелства могат да бъдат потвърдени от информацията в 

следния публичен регистър  ............. /посочва се от декларатора/ или от следния орган 

................... /посочва се от декларатора/, който е компетентен да предоставя информация за 

тях служебно на Възложителя.   

 

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

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

 

 

          Дата: ............................. ДЕКЛАРАТОР: ....................................  

        (подпис, печат) 

 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се 

подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя  за  всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

Когато участникът е чуждестранно лице, декларацията се представя в официален 

превод съгласно чл. 56, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл.56, ал.1, т.1 от ЗОП. 
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ОБРАЗЕЦ  

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

за участието или неучастието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

 

 

Долуподписаният /-ната/..............................................................., в качеството ми на 

........................................................ на ............................................................................... -  

(посочете длъжността)     (посочете името/фирмата на участника)  

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ..................................., 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Участникът ........................................................................................................ 

(посочете името/фирмата на участника), 

когото представлявам: 

 

1.  При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка  няма да използва/ще използва 

подизпълнители /подчертава се вярното/; 

2.   Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................ 

(изписват се имената/фирмите на подизпълнителите), 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

…….…………………………………………………………………………………………… 

4.   Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% от 

общата стойност на поръчката. 

      Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 

данни. 

 

Дата:         ДЕКЛАРАТОР:  

        (подпис, печат) 

 

                                           
*
 Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.  
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ОБРАЗЕЦ  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Подписаният: ………………………………………………………………........(три имена) 

в качеството си на …………………………………………………………………(длъжност) 

на …………………………………………..………………………………………………… ,  

(име/фирма на лицето-подизпълнител) 

регистрирано съгласно законодателството на ................................................,  данни по 

регистрация: ................................................................................................................................... 

(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; 

седалище и адрес на управление и др. такива),  

 

във връзка с процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  .................................. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен лице: ………………………………………… 

(посочете името/фирмата на лицето, което представлявате) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на ................................................. 

(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:..................................................... 

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

 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас като подизпълнител) 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, че 

заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 

представим самостоятелна оферта. 

4.  Други документи, по преценка на декларатора: .....................................…………………… 

 
Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните по-горе 

обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Дата:         ДЕКЛАРАТОР:  

        (подпис, печат) 
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ОБРАЗЕЦ  

ДЕКЛАРАЦИЯ, 

съдържаща списък на екипа специалисти, които ще отговарят за извършването на 

поръчката,  

Подписаният: …………………………………………………………………................ 

(три имена) 

Данни по документ за самоличност ..............................................................................  

 (номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ………………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на ……………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник:  …………………………………………..………………………………, в процедура 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”, Обособена позиция  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

1. При изпълнение на дейностите по обществената поръчка ще използвам следните 

експерти: 

Име, презиме, 

фамилия 

Роля при 

изпълнение на 

поръчката 

Наличие на 

правоотношение с 

участника 

/трудов, граждански 

договор или друго/ 

Професионален 

опит 

/вид, брой години/ 
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2. През целия период на изпълнение на обществената поръчка ще осигуря активното 

участие експертите в подготовката на предмета на обществената поръчка  

 

 

Към списъка прилагам следните документи:  

1. Професионални автобиографии на предвидените за изпълнението на поръчката 

специалисти; 

2.  Информация за сертификати за преминат курс на обучение за сервиз и поддръжка 

на предлаганата медицинска апаратура, при  производителя на предлаганата 

апаратура, както и информация за наличие на удостоверения за правоспособност за 

работа с ИЙЛ.; 

 

………………….. г.     Декларатор: ……………………. 
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ОБРАЗЕЦ 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки 

за приемане на условията в проекта на договора 

 

Подписаният: ……………………………………………………………....(три имена) 

в качеството си на ……………………………………………………………(длъжност) 

на …………………………………………………………………………………………… - 

(наименование на участника) 

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: ………………………..,  

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.  

 

 

Дата:         ДЕКЛАРАТОР: 

        (подпис, печат) 
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  ОБРАЗЕЦ  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК 

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП 

 

Подписаният: …………………………………………………………………(трите имена) 

в качеството си на ………………………………………………………………(длъжност) 

на участник: .……………………………..…………………………………………………………,  

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ....................................................., 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваният от мен участник ………………………………………/изписва 

се името/ фирмата на участника/ не е свързано лице или свързано предприятие* с друг 

участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка. 

 

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

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

 

Дата:  .............. ............ ДЕКЛАРАТОР:  …………………….. 

                                                                                          (подпис, печат) 

Пояснения по декларацията: 
*Дефиниции:  

Съгласно §1, т.23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързани лица“ са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

в) роднини по сватовство - до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 

дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което 

упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

Съгласно §1, т.24 от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки „Свързано предприятие“ 

е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 

б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 

в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП, или  

г) което заедно с възложител по чл. 7 от ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 
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ОБРАЗЕЦ  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ЛИПСА НА ОБСТОЯТЕЛСТВАТА ПО ЧЛ. 8, АЛ. 8, Т. 2 ОТ ОТ ЗОП 

 

 

Подписаният: …………………………………………………………………...................... 

                               (трите имена) 

в качеството си на ……………………………………………………………………….. 

                                 (длъжност) 

на участник: .……………………………..……………………………………………………,  

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„.....................................................“, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… 

/изписва се името/фирмата на участника/  не са участвали / са участвали /грешното се 

зачертава/ в изработването на техническите спецификации, на методиката за оценка на 

офертите в документацията за участие при подготовката на настоящата процедура за 

възлагане на обществената поръчка.  

или 

Експертите на представляваният от мен участник ……………………………………… 

/изписва се името/фирмата на участника/  са участвали в изработването на техническите 

спецификации, на методиката за оценка на офертите в документацията за участие при 

подготовката на настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка, но 

документите, в чието изработване са участвали, са променени така, че не ни предоставят 

информация, която ни дава предимство пред останалите участници в процедурата. 

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

 

Дата:  ............    ДЕКЛАРАТОР:  …………………….. 

                                                                                           (подпис, печат) 
Забележка: Участниците декларират един от двата текста, който отговаря на обективната истина. 

Текстът, който не отговаря на обективната истина се зачертава. 

Пояснения:  

1. Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.  

2. Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в 

обединението. 

3. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя 

и в превод. 
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  ОБРАЗЕЦ  

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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 

 

 

Подписаният: ………………………………………………………………(трите имена) 

в качеството си на ……………………………………………………………….(длъжност) 

На участник: ..………………………..…………………………………………………………, в  

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  ....................................................., 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

1. Представляваното от мен дружество* не е регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим. 

 

 

 

Дата:  .............. ............ ДЕКЛАРАТОР:  ..................................... ………. 

                                                                                          (подпис, печат) 

 

 

Пояснения по декларацията: 

 
*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. 
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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.4 от закона, участникът задължително го 

посочва с настоящата декларация. 

 
** Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация.  

    Когато участникът е обединение от лица, декларацията се попълва от всяко лице, участващо в 

обединението. 

   Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя и в 

превод. 
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ОБРАЗЕЦ  

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„…………………………….………..” 
ДО:____________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

От:___________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,  

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________ 

Булстат / ЕИК: ________________________,  

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 
С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  „…………………………” 

1. Ще изпълним доставката на оборудването, предмет на настоящата поръчка в срок от ….. 

(до 4 (четири) месеца) от датата на сключване на договора и изпращане на заявка за доставка 

от страна на възложителя.  

1. Предлаганата апаратура отговаря на изискванията, описани в „Технически 

параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри параметри. Ще 

представим пълна и изчерпателна техническа документация – официални документи от 

производителя относно техническите характеристики на изделията.  

2. Ще представим пълна и изчерпателна техническа документация – официални 

документи от производителя относно техническите характеристики на изделията.  

3. Оферираните апарати ще бъдат доставени, монтирани, инсталирани и настроени до 

готовност за експлоатация.  

4. Офертата ни включва доставка, монтаж и инсталация, настройка, пробно 

изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички 

необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.  

5. Предложените апарати са фабрично нови, произведени не по-рано от 2013 г., не са 

били демонстрационни, не са рециклирани.  

6. Предлаганата апаратура притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена 

маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от 

ЗМИ.  
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7. Декларираме (участника и/или производителя) за наличието на резервни части за 

поне 8 години след изтичане на гаранционния срок.  

8. Предоставяме документите за съответствието на медицинското изделие с 

изискванията на Закона за медицинските изделия, а именно: - Декларация за съответствие на 

медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от производителя или неговият 

упълномощен представител – заверено от участника копие на оригинала и в превод на 

български език; - ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран 

орган - в превод на български език; - Декларация, че ще осигуряваме и поддържаме 

документирана система, съгласно изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ- декларация свободен 

текст.  

9. Ще съдействаме за съгласуване на необходимите технологични проекти пред 

НЦРРЗ и АЯР, както и за  узаконяване на апаратурата пред институциите НЦРРЗ и АЯР.  

10. В слачай, че бъдем избрани за изпълнител, ще представим технологичен проект за 

помещенията за монтиране на апаратурата, съобразен с работния инвестиционен проект в 

двуседмичен срок след сключване на договора.   

11. След монтажа на оборудването ще бъдат проведени приемателни изпитания, за 

които отговорност ще имаме ние.   

12. Всички части на устройствата ще бъдат нови и без дефекти.    

13. Ще осигуряваме гаранционно обслужване на доставената апаратура от сервизните 

инженери при максимално време на реакция - до 24 часа, в работни дни.  

14. Гаранционният срок ще бъде минимум 24 (двадесет и четири) месеца от датата на 

инсталиране и пускане в действие.  

15. Гаранционното обслужване ще включва и задължителните актуализации на 

софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка.  

16. По време на гаранционния срок се задължаваме не само да поправяме възможните 

повреди, но и да извършваме профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите 

на производителя.  

17. Приемаме условието, че по време на гаранционния срок или договора за пълно 

обслужване 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, приемаме гаранционния срок (или 

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

240 часа оборудването не е работило. 

 

Оторизираният сервиз се намира: ................................................. 
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 Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………. дни, но не по-

малко от 120 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти, и то ще 

остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този 

срок. 

 Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

 

Правно обвързващ подпис: 

 

Дата  ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

 

Подпис на упълномощеното лице 

 

__________________________ 

Длъжност  __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

 

 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 2. 
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                                                                                                                        ОБРАЗЕЦ  

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„………………..“ 

ДО:_____________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

От:_____________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,  

тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________ 

ЕИК   /  Булстат: _____________________________,  

Разплащателна сметка:     

банков код:___________________;                                

банкова сметка:_______________ ;              

банка: _______________________ ;   

град/клон/офис: _______________;  

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

С настоящото, Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 

обществена  

поръчка с горепосочения обект. 

Поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията 

Ви, заложени в части “Пълно описание на обекта на поръчката” и “Техническата 

спецификация” на настоящата поръчка. 

За изпълнение обекта на поръчката в съответствие с условията на настоящата 

процедура,  

цената на нашето предложение възлиза на: 

1. Обща цена на оборудването:_________________ лева без ДДС 

Словом:________________________________________________________ 

посочва се цифром и словом стойността в лева без ДДС 

 

Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката. 
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(Общата крайна 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, пускане в действие и гаранционна 

поддръжка. Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на 

промяна за срока на действие на договора). В предложените цени трябва да бъдат включени и 

всички разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници на 

йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо; Предложените цени в 

български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на промяна за срока на действие на 

договора. 

Предложената цена е определена при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Задължаваме се, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним и предадем 

договорените работи, съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.  

При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 

съгласни да подпишем и представим парична/банкова гаранция за изпълнение на 

задълженията по договора в размер на 5 % от стойността му, без ДДС. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни 

до изтичане на 120 (сто и двадесет) календарни дни считано от крайния срок за получаване 

на офертите. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно 

съответствие с гореописаната оферта. 

 

Правно обвързващ подпис: 

Дата ________/ _________ / ______ 

Име и фамилия __________________________ 

Подпис на упълномощеното лице __________________________ 

Длъжност __________________________ 

Наименование на участника __________________________ 

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава 

регистрация. 

Ценовото предложение, задължително се поставя от участника в отделен запечатан 

непрозрачен плик с надпис ПЛИК № 3. 
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ОБРАЗЕЦ  

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

№ ……………………../ ……………….. 2014 г. 

 

№ BG161РО001............................-D-…………… 

 
Днес, …….......…... г., в гр. София между: 

 

МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл. „Света 

Неделя” № 5, ЕИК 00695317, представлявано от ……………….. - …………….. и …………… 

– директор на дирекция „………………..”, наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

от една страна  

и 

“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: гр. 

……………….., Район “………..…….”, ж.к.”…………………………….”, 

ул.”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от 

………………… - Управител/Изпълнителен директор, от друга страна, наричана по – долу за 

краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

 

на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/……….  г. на 

..............................................за класиране на участниците и избор на изпълнител на 

обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет: “Доставка на 

високоенергиен медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна 

- ИСУЛ” ЕАД, част от Средносрочна рамкова инвестиционна програма (СРИП), 

финансирана по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007 – 2013 г.”, открита с 

Решение № ............./..................... г. на възложителя, в изпълнение на Договор за 

предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161 PO001/1.1-08/2010/0017, проект „Доставка на 

високоенергиен медицински линеен ускорител за УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД“, 

неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в изпълнение на 

Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и 

оборудване на държавните лечебни и здравни заведения в градските агломерации”, които се 

осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-

2013 г., се сключи настоящият договор за следното: 

І.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу 

заплащане на възнаграждение да достави ........................................, описан подробно в 

техническото предложение Приложение № 2,  наричано по-долу за краткост „оборудването” 

или „вещта”. 

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на 

следните дейности: 

1. доставка на медицинското оборудване; 

2. монтаж, инсталация и пускане в действие на доставеното медицинско оборудване; 

3. гаранционно обслужване на доставеното медицинско оборудване и доставка на 

резервни части; 

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с 

изискванията на Техническата спецификация на Възложителя – Приложение № 1, 

Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложения № № 2 и 3, 

които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия 

договор. 

(4) Мястото на доставка и монтаж е:  

УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД – гр. София, ул. Бяло море № 8. 

(5) С пускането в действие на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху нея 

 

П. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването 

му.  

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да има готовност да достави медицинското оборудване 

в  срок до ..........  месеца (не повече от 4 месеца) от получаване на писмена заявка от страна 

на възложителя.  

 (3) В едномесечен срок преди изтичане на срока по предходната алинея, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да извести ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за готовността си  да 

изпълни доставката. 

 (4) Сроковете за монтаж, инсталация и пускане в действие и обучението на служители 

на болници са ............... месеца (но не повече от 2 два месеца) след доставка. 

(5) Срокът за гаранционна поддръжка на доставеното медицинско оборудване 

………………………………………………….. ( но не по-малко от 24 месеца.)(посочва се 

съгласно Техническата оферта на изпълнителя). 

 (6)Общият срок за доставка, монтаж и пускане в действие по ал. 2 и 4 , е до 6 месеца 

от сключването на договора, като срокът за цялостното изпълнение на дейностите по 

договора (доставка, монтаж, пускане в действие и гаранционно обслужване) е минимум 30 

месеца. 
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(7) Сроковете по ал. 5 се удължават с толкова дни колкото часа над посочената в чл. 

15, ал. 4 от настоящия договор оборудването не е работило поради повреда или 

профилактика. 

(8) Сроковете по предходните алинеи се удължават при условията на Раздел ХV 

„Спиране изпълнението на договора поради форсмажорни или непредвидени обстоятелства. 

Изменения и допълнения на договора” с подписването на двустранен констативен протокол,с 

толкова дни, колкото е било налице съответното събитие, като към протокола се прилагат 

доказателства за наличието на форсмажорно или непредвидено обстоятелство. 

 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ  

 

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор, съгласно предложено от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и прието от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Ценовото предложение е ………………… 

(с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с думи 

…………………………………) лв. с ДДС. 

 (2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор и 

включва: цена за доставка на оборудването, в която се включва доставка до съответното 

лечебно заведение (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), монтаж, инсталация, 

пускане в действие, разходи и такси по издаване на разрешение за внос и износ на източници 

на йонизиращи лъчения или на части от тях, където е приложимо и гаранционно обслужване 

(поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на 

производителя; 

(3) Цената по ал. 2 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие 

на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е 

единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 4. (1) Цената по договора се заплаща както следва: 

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

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

стойността на авансовото плащане, както и на безусловна и неотменяема банкова гаранция 

за авансово плащане. Гаранцията за авансово плащане следва да е със срок минимум 8 /осем/ 

месеца и същата се освобождава от възложителя след доставка на медицинската апаратура. В 

случай, че гаранцията за авансово плащане изтича преди датата на доставка /когато такава е 

определена според възлагателно писмо от възложителя/, изпълнителят се задължава да 

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

2. Окончателно плащане – в размер на 70% /седемдесет на сто/ останалата част от цената по 

договора, платима в срок до 30 (тридесет) дни след доставка, монтаж, инсталация, пускане в 
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действие и представяне на оригинална фактура за дължимата сума и окончателен приемо-

предавателен протокол.  

(2) Дължимите по този договор плащания се извършват от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ въз 

основа на документите, предвидени за съответния вид плащане, издадени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Във всяка фактура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да посочи, че плащането 

се извършва със средства, отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по 

схема за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.1.-08/2010 – „Подкрепа за 

реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и здравни заведения в 

градските агломерации” по оперативна програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г.”, 

съгласно договор № BG161PO001/1.1-08/2010/0017 с предмет „“Доставка на високоенергиен 

медицински линеен ускорител за нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД“, 

подписан между Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното 

развитие. 

(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при: 

Банка: ………………………. 

IBAN: ………………………. 

BIC: …………………………. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за 

плащане от Договарящия орган по вина на Изпълнителя. 

 

ІV. ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл. 5. Финансирането по чл. 3 от настоящия договор се извършва със средства, 

отпуснати от Средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна 

финансова помощ BG 161PO001/1.1-08/2010 – „Подкрепа за реконструкция, обновяване и 

оборудване на държавни лечебни заведения в градските агломерации” по Оперативна 

програма „Регионално развитие” 2007 – 2013 г., съгласно договор № BG161PO001/1.1-

08/2010/0017 с предмет: “Доставка на високоенергиен медицински линеен ускорител за 

нуждите на УМБАЛ “Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД”, подписан между Министерството на 

здравеопазването и Министерството на регионалното развитие . 

 

V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е 

длъжен да поддържа екипа от специалисти със съответната квалификация. 

Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екипа, който да 

организира извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка 
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връзка с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор. 

 

VІ. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 

 

Чл. 8. (1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да 

наема само подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2) Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не 

може да бъде различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители 

за изпълнение на договора, освен в случаите на 45а, ал. 2, т. 3. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои 

действия. 

(5) В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява 

възложените му дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният незабавно сам да извърши тези работи. 

(6) Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е 

подизпълнител, обявено в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на 

договора и е основание за едностранно прекратяване на договора от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 9. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от 

подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение 

на договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще 

може безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на 

подизпълнителите. 

 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
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Чл. 10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на 

настоящия договор; 

2. да получи вещта в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ; 

3. след инсталацията и пускането в действие, упълномощеното от възложителя лице 

да приеме доставеното оборудване. 

4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, 

намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора; 

5. в срок от 10 (десет) работни дни да реагира на писмено поставени от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ въпроси, искани документи, срещи и др.; 

6. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и 

съответните документи за изпълнение на дейностите по договора; 

7. да заплати доставеното оборудване и извършените услуги по реда и при 

условията, уговорени с настоящия договор; 

8. да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявка за доставка на оборудването, предмет на 

договора, от който започва да тече срока за доставка по чл. 2, ал. 2. 

Чл. 11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от 

изискванията, на които трябва да отговаря оборудването, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора 

или не представи изискуемите документи относно оборудването, да откаже приемането на 

оборудването, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение, докато 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения съгласно договора.  

 

VIІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

 Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставеното оборудване и 

заплащане на услугите по този договор в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от 

Договора. 

 Чл. 13. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТсе задължава: 

1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2; 

2. да прехвърли на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ собствеността върху оборудването 

слединсталацията и пускането в действие; 

3. да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на 

договора; 

4. да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до 

местоизпълнението по договора; 

5. след монтажа на оборудването, да проведе приемателни изпитания на 

доставената апаратура; 

6. да осигури гаранционно обслужване на оборудването; 

7. да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и 
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експедитивност и незабавно да информира в писмен вид ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за възникнали 

обстоятелства, които изискват решение от негова страна; 

8. при доставяне на оборудването да представи Сертификат (или друг 

удостоверителен документ) от производителя, че оборудването е фабрично ново, не е 

демооборудване, не е демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо 

информация относно датата, на която същото е произведено от производителя; 

9. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на 

договора и за мерките, предприети за тяхното решаване; 

10. да обезпечи оригинални резервни части за оборудването за период от 8 години 

от въвеждането му в експлоатация; 

11. да осигури подходяща опаковка на оборудването, каквато е необходима за 

предотвратяване на повреждането или развалянето му по време на превоза натоварване, 

разтоварване и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговаря 

на договорените стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, както и на 

естеството на оборудването; 

12. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по 

изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя. 

(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да изпълни 

произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно на доставеното от него 

оборудване, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури изпълнението на тези негови задължения от 

производителя на апаратурата. 

Чл. 14.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

следнитедокументи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за 

ползване, техническо описание и всички други документи, съгласно Техническата 

спецификация и Техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на английски език, 

придружен с превод на български език. 

(2)Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички 

документи по предходната алинея. 

(3) Ако не представянето на документи води до последващи разходи за Възложителя, 

тези разходи се покриват от Изпълнителя, като Възложителят ги удържа от следващото 

дължимо  по Договора плащане или от гаранцията за добро изпълнение. 

Чл. 15.(1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на вещта и за годността й 

за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 6 от датата по чл. 30, ал. 2. 

(2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно 

отстраняване на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са 

възникнали в рамките на посочения в предходната алинея гаранционен срок. 

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава по време на гаранционния срок максималната 

продължителност на прекратяване работата на доставеното оборудването поради повреди 

или профилактика да не надвишава ......... (240 /двеста и четиридесет/) часа годишно.  
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(4) При надвишаване на часовете по предходната алинея, се задейства клаузата на чл. 

2, ал. 8 от настоящия договор. 

Чл. 16. (1)При проверки на място от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, Управляващия 

орган на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013, Сертифициращия орган, 

Одитиращия орган и органи и представители на Европейската Комисия, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

се задължава да осигури присъствието на негов представител, както и да осигурява достъп до 

помещения, преглед на документи, свързани с изпълнението на възложените дейности. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява всички документи по изпълнението на 

настоящия договор, както следва: 

1. за период от 3 години след датата на приключване и отчитане на Оперативна програма 

„Регионално развитие” 2007-2013, т. е. поне до 31 август 2020 г.; 

2. за период от 3 години след частичното приключване на настоящия проект съгласно чл. 88 

от Регламент 1083/2006 г. 

(3). ИЗПЬЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предприеме всички необходими стъпки за 

популяризиране на факта, че Европейският фонд за регионално развитие е финансирал или 

съфинансирал проекта. Такива мерки трябва да са съобразени със съответните правила за 

информиране и публичност, предвидени в чл.8 и чл.9 от Регламент на Комисията 1828/2006 

и приложение 1 към него. В този смисъл ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да посочва 

финансовия принос на Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез 

Оперативна програма „Регионално развитие" в своите доклади, в каквито и да са документи, 

свързани с изпълнението на проекта, и при всички контакти с медиите. Той трябва да 

помества логото на ЕС и логото на Оперативна програма „Регионално развитие 2007-2013” 

навсякъде, където е уместно. Всяка публикация, в каквато и да било форма и среда, 

включително Интернет, трябва да съдържа следното изявление: "Този проект е изпълнен с 

финансовата подкрепа на Оперативна програма “Регионално развитие" 2007-2013 г., 

съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за 

съдържанието на публикацията се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯи при никакви обстоятелства не 

може да се счита, че тази публикация отразява официалното становище на Европейския съюз 

и Управляващия орган". Всяка информация, предоставена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на 

конференция или семинар, трябва да конкретизира, че проектът е получил финансиране от 

Европейския фонд за регионално развитие, предоставен чрез Оперативна програма 

“Регионално развитие"2007-2013 г." 

(4)Преведените средства от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но неусвоени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

както и натрупани лихви, глоби и неустойки в изпълнение на настоящия договор подлежат 

на възстановяване по следната банкова сметка: 

БНБ Централно управление,  

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,  

BIC код на БНБ – BNBG BGSD 
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(5)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при 

изпълнение на договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

възстанови на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ всички неправомерно изплатени суми, заедно с дължимите 

лихви. 

Чл. 17. Всички санкции, наложени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ във връзка или по повод на 

дейности, за които отговаря ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

 

VIІІ. ПРИЕМАНЕ 

 

 Чл. 18.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че оборудването не е обременено с 

недостатъци. 

Чл. 19.(1) Оборудването следва да се предаде на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4  на 

упълномощено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лице. За приемането и предаването се съставя приемно-

предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от упълномощените 

представители на двете страни. 

(2) При предаване на вещта ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по 

чл. 14, както и документите, свързани с експлоатация на оборудването, предоставени му от 

производителя (упътвания, документи за гаранционен срок и др.) и подписан от него списък 

на същата, с пълно описание на техническите й характеристики и окомплектовка. 

(3) Преди предаване на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извършви 

всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото 

предложение, което се удостоверява с констативни протоколи. 

(4) За монтажа и след пускането в действие на оборудването се съставят и подписват 

двустранни протоколи от упълномощените представители на двете страни. 

Чл. 20(1) При предаването на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да го прегледа за 

недостатъци. 

(2) Рекламации по количеството на доставеното оборудване могат да се правят в 

момента на подписване на приемо-предавателния протокол. 

(3) Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведеното в експлоатация 

оборудване се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им. 

(4) В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация, в 

присъствието на представители на двете страни, за което се съставя протокол. 

 
ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

да изисква: 
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1. писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по въпроси, свързани с изпълнение на 

задълженията му по този договор; 

2. представянето на всички данни и документи, както на хартиен, така и на магнитен 

носител, за целите на упражняването на контрол върху дейността на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

(включително копия на документи, извлечения, справки, доклади и актове по изпълнение на 

договора и др.). 

(2) При упражняване на правата и задълженията си по договора или на приложимите 

законови разпоредби, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се представлява от упълномощени от него лица. 

Чл. 22. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да формира екип за текущ контрол по 

изпълнението на този договор. 

 

 

Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 23.(1)При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на 

задълженията по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за 

внесена гаранция за изпълнение на задълженията си по договора на стойност 5 % (три на 

сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в една от следните форми: 

1. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на 

Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661 

3300 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD, 

2. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или 

чуждестранна банка, в полза на Министерство на здравеопазването. Банковите гаранции, 

издадени от чуждестранни банки, следва да са авизирани чрез българска банка, 

потвърждаваща автентичността на съобщението. 

 (2) Гаранцията за точно изпълнение се освобождава в срок до 60 (шестдесет) дни 

след изтичането на гаранционният срок на апаратурата, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

усвоил същата. 

Чл. 24. Разходите по превода на парична сума или на банковата гаранция са за сметка 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а разходите по евентуалното им усвояване – за сметка на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока 

определен по чл. 23 ал. 3 и 4, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока 

на валидност на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ анекс за удължаването й. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява 

сумите по гаранцията и ги задържа като гаранционен депозит за изпълнение на договора, 

съобразно условията на настоящия договор. 

Чл. 27.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за 

изпълнение на договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на 
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ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на 

неустойки, както и при прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради 

неизпълнение на договорни задължения от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 28. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена 

в несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се 

отнеме лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен 

срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да 

предостави в срок до 5 (пет) работни дни от направеното искане, съответната заместваща 

гаранция от друга банкова институция, съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 29.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за 

изпълнение на договора. 

 

ХІ. ГАРАНЦИОННА ОТГОВОРНОСТ И ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл. 30.  (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка на 

медицинското борудване за срок от ....................................... (минимум 24 /двадесет и четири/ 

месеца). 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за 

инсталиране и пускане в действие на оборудването (успешно провеждане на предварителни 

изпитвания и пускови проби). 

Чл. 31. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на оборудването, 

указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на 

условията, описани в гаранционната карта. 

Чл. 32. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на оборудването се прави 

по телефон или писмено по факс. 

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, 

когато е констатирана 

Чл. 33. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на 

оборудването на място, както следва: 

1. време за констатиране на проблема – до ...... (до двадесет и четири часа, седем дни в 

седмицита) часа от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него 

лице; 

2. време за oотстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране 

на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между страните 

протокол.  

Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на 

оборудването до сервиз и обратно е за сметка на същия. 
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(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТне отговаря в случаите на рекламация, по отношение на 

дефектирали части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на 

действията на трети лица, извършили ремонт на вещта. 

(3)В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил 

уведомен в рамките на гаранционния срок, той е длъжен да ги отстрани или да замени 

некачественото оборудване, устройство или част с ново/и със същите или по-добри 

характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.  

Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

ХІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

 

Чл. 35.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по 

този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническата оферта 

и Ценовата оферта. 

Чл. 36. (1)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставеното 

оборудване,които намаляват съществено неговата цена или неговата годност за употреба и 

не са били съобщени на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2)  В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните 

права: 

1.  да върне оборудването и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с 

разноските по договора; 

2.  да задържи оборудването и да иска намаляване на цената; 

3.  да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4.  да иска да му бъде предадено оборудването без недостатъци в замяна на това,което 

е получил с недостатъци. 

(3)  Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и 

неустойка за претърпените вреди в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на 

оборудването. 

Чл. 37.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е 

погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци. 

Чл. 38. В случай че бъде съдебно отстранен от закупеното оборудване, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ платените до момента 

суми,съдебните разноски, както и неустойка в размер на 10 % (десет на сто) от стойността на 

вещта. 

Чл. 39.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

не плати цената на вещта по чл. 3. 

Чл. 40. (1) В случай на неточно изпълнението на която и да е от дейностите по 

настоящия договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна 

http://www.bgregio.eu/


 
Европейски фонд за 

регионално развитие 

 
Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  

 www.bgregio.eu 
Инвестираме във Вашето бъдеще! 

Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие 

и от държавния бюджет на Република България 

 

 

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в 

изпълнение на Рамково споразумение BG161PO001-1.1.08-0001-1 по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова 

помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и здравни 

заведения в градските агломерации”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма 

„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. 

Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Министерство на здравеопазването и при никакви 

обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и 

Договарящия орган. 

  стр.68 от 73 

 

отговорност и обслужване”и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  неустойка в размер на 0,05% (нула цяло, нула и 

пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 

% (двадесет и пет на сто) от общата цена. 

(2)При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ 

„Гаранционна отговорност и обслужване”и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената на договора.. 

Чл. 41. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ превежда неустойките по настоящия договор, както и 

подлежащите на възстановяване от него неусвоени средства и натрупани лихви по банкова 

сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  при: 

Банка: БНБ Централно управление,  

IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,  

BIC код на БНБ – BNBG BGSD 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да удържи начислените неустойки от 

последващото дължимо по договора плащане или от стойността на гаранцията за добро 

изпълнение. 

Чл. 42.(1) В случай, че на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бъдат наложени финансови корекции, 

поради некачествено изпълнение на възложените дейности или друго виновно неизпълнение 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер 

на наложената финансова корекция. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава да заплати на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съответните дължими суми в срок от 5 (пет) работни дни след получаване 

на искане за това. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законовата 

лихва за периода на просрочието.  

Чл. 43. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат 

обезщетение по общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава 

уговорената неустойка. 

 

XIV. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ 

 

Чл. 44. (1) Всяка от страните по договора се задължава да не разпространява 

информация за другата страна, станала й известна при или по повод сключването на 

договора, включително в хода на обществената поръчка, която страната, за която се отнася 

информацията, е посочила писмено, че е конфиденциална. 

(2) Всички карти, рисунки, скици, фотографии, планове, доклади, препоръки, оценки, 

записки, документи, договори и други данни, независимо от носителя (хартиен, магнит и 

друг носител), независимо от формата (текстов, графичен, звуков, визуален, аналог или 
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цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с 

изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация. 

(3) Не е конфиденциална информацията, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да 

представи на Агенцията по обществени поръчки във връзка с изпълнение на Закона за 

обществени поръчки. 

Чл. 46. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще използва предоставената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

конфиденциална информация, свързана с дейността – предмет на този договор, с 

изключителната цел да изпълни задълженията си по този договор. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да дава конфиденциална информация на трети лица и 

да участва в медийни изяви във връзка с изпълнението на договора без предварителното 

писмено съгласие на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да използва, разгласява, предоставя, 

разпространява всяка непубликувана или конфиденциална информация, получена в хода на 

одитния процес, освен ако му бъде предварително писмено разрешено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Конфиденциалната информация може да бъде предавана само на лица, които са 

изрично писмено упълномощени да я получат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(5) Преди началото на започване на изпълнението на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  

ще предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ списък на лицата, ангажирани с изпълнението на договора. 

Само на посочените в списъка лица ще бъде даван достъп до конфиденциалната 

информация. 

(6) Лицата, включени в списъка по предходната алинея, подписват декларация за 

конфиденциалност, както и че им е известна съответната юридическа отговорност, в два 

оригинала, като единият оригинал се предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ заедно със списъка по ал. 

5. 

(7) Всички предоставени материали, независимо от носителя и формата им, не могат 

да бъдат копирани без предварително изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(8) При приключване изпълнението на договора или при искане на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, всички предоставени материали, съдържащи конфиденциална 

информация, ще бъдат върнати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(9) Предоставянето на конфиденциална информация на надлежно упълномощени 

лица от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, на одитните органи на Европейския съюз, 

съответно на одитните органи на международната финансова институция, няма да се смятат 

за нарушение на ал. 1-8 включително. 

 

XV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ 

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА 

ДОГОВОРА 
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Чл. 47. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 

и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

(2) Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в 

забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

(3) „Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

Чл. 48 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, 

както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, 

издаден по съответния ред от компетентния орган в държавата, в която са настъпили 

форсмажорните обстоятелства. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с 

тях насрещни задължения се спира. 

Чл. 49. Изменения в клаузите на договора са възможни само при условията на Закона 

за обществените поръчки, с подписването на допълнително споразумение от страните, което 

става неразделна част от договора. 

 

 

XVI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 50. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на 

страните по договора. 

Чл. 51. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с 

двуседмично писмено предизвестие, когато: 

1. при установени от компетентните органи измама или нередности, с които 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е засегнал интересите на Европейските общности на българската 

държава и за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря по договора; 

2. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

4. спрямо собственик с доминиращо или мажоритарно участие в капитала на дружеството 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, спрямо член на управителния орган на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а в случай 

че член на управителния орган е юридическо лице – спрямо неговия представител в 

съответния управителен орган е влязла в сила присъда за престъпления против 

собствеността, против стопанството, против финансовата, данъчната или осигурителната 

система (изпиране на пари или измама), за престъпления по служба или за подкуп 

(корупция), както и за престъпления, свързани с участие в престъпна група; 
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5. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП; 

6. при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП. 

(2) С изтичането на срока па чл. 2, ал. 8 и поради липса на финансов ресурс, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право с отправянето на едномесечно писмено предизвестие да 

прекрати договора без да дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заплащане на обезщетение или 

неустойки.  

Чл. 52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително 

подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи: 

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

договор. 

Чл. 53.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, 

изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора при условията на чл. 40.  

 

XVII. СПОРОВЕ 

 

Чл. 54. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по 

повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи 

се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и 

добронамерено. 

Чл. 55. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове 

ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското 

законодателство. 

 

ХVIII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 56. (1) Когато в договора е предвидено, че страните извършват определено 

действие „незабавно”, същото следва да бъде извършено непосредствено след пораждане, 

настъпване или узнаване на събитието или действието, което поражда отговорност, но не по-

късно от пет работни дни. 

(2) Навсякъде в договора, където е записано „неточно изпълнение” следва да се 

разбира пълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено 

(във времево отношение) и/или лошо (всяко друго изпълнение, което не съответства на 

дължимото). 

Чл. 57. Ако друго не е уговорено, дните в този договор се считат за календарни.  

Чл. 58. Сроковете по договора се броят по реда на Закона за задълженията и 

договорите.  
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Чл. 59.  Когато в хода на изпълнение на работата по договора възникнат 

обстоятелства, изискващи съставяне на двустранен констативен протокол, заинтересованата 

страна отправя до другата мотивирана покана, с обозначено място, дата и час на срещата. 

Уведомената страна е длъжна да потвърди в тридневен срок от поканата или да предложи на 

другата страна за подходящо време и място. 

Чл. 60. Когато в този договор е предвидено, че определено действие или отговорност 

е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, то разходите за това действие или отговорност не могат да 

се искат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като допълнение към цената за изпълнение на договора.  

Чл. 61. Нищожността на някоя от клаузите по договора или на допълнително 

уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на договора като цяло. 

Чл. 62. (1) Всички предизвестия, уведомления, заявка и съобщения, предвидени в 

този договор, ще се считат за надлежно направени, ако са в писмена форма и са връчени 

срещу подпис на страната (чрез законния й представител или друго лице за контакти), са 

връчени чрез куриер, чрез писмо с обратна разписка на лице, намиращо се на 

долупосочения адрес на страната, или са изпратени по факса на страната, както следва:  

На Възложителя: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, тел./факс: ...............; 

На Изпълнителя: …………………………………………………………………………. 

(2)Ако някоя от страните промени посочените в предходната алинея адреси, 

тел./факс, без да уведоми другата страна, последната не отговаря за неполучени съобщения, 

предизвестия, уведомления, заявки и съобщения и същите се считат за редовно връчени. 

(3)Лица отговорни за изпълнение на договора: 

За Възложителя: 

...............................................................................................................;  

За Изпълнителя: 

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

Чл. 63. (1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата 

страна при промяна на банкова си сметка. 

(2) При липса на незабавно уведомяване, плащането по сметката се счита за 

валидно извършено. 

Чл. 64. Настоящият договор, ведно с приложенията, се състави в два еднообразни 

екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със силата на 

оригинал. 

Чл. 65. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от 

него: 

 

Приложение № 1- Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 2 – Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

Приложение № 3 - Гаранция за добро изпълнение. 

 Приложение № 4 - Документи по чл. 47, ал. 10 от ЗОП. 
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ВЪЗЛОЖИТЕЛ:     ИЗПЪЛНИТЕЛ: 
........................................    .................................... 

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