ОДОБРЯВАМ:
_____________________
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ДОКУМЕНТАЦИЯ

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО РЕДА НА
ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ
С ПРЕДМЕТ:
„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИТЕ УСЛУГИ В
ПРЕСТРУКТУРИРАНИТЕ ДМСГД“

Одобрена с Решение № …………………/……………….2014 г.

София, 2014 г.
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У К А З А Н И Я
КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
ЗА
РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ
НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА ОБОРУДВАНЕ ЗА НОВИТЕ УСЛУГИ В
ПРЕСТРУКТУРИРАНИТЕ ДМСГД“

София, 2014 г.
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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 и монтаж на оборудване за новите услуги в преструктурираните ДМСГД“.
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
Министерство на здравеопазването (посочен и в обявлението за откриване на процедурата):
http://www.mh.government.bg, Рубрика „Обществени поръчки”.
Цената на документацията е 6 (шест) лева, като плащането трябва да бъде
извършено по сметка на Министерство на здравеопазването – Банка: БНБ Централно
управление, BIC: BNBG BGSD, IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01 или в касата на
Министерство на здравеопазването, като в платежното нареждане се посочва номера на
решението на поръчката.
Документацията за участие може да се заявява предварително на тел. 02 9301 461.
Документацията се получава всеки работен ден от 9,00 часа до 17,30 часа на адрес - гр.
София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5, ст. 211 срещу представяне на документ, доказващ
закупуването й по съответния ред до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на
офертите.
Лицата имат право да разгледат документацията преди да я закупят.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички указания,
образци, условия и изисквания, посочени в Документацията.
Всеки участник може да изпрати свой представител (законен или изрично
упълномощен) да присъства при отваряне на офертите. Представителят се допуска при
представяне на документ за самоличност и съответното пълномощно (извън случаите на
законно представителство по силата на съдебно решение).
Председателят на назначената от Възложителя комисия ще обяви датата, часа и
мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти писмено до всеки. За резултатите
от оценяването на офертите всеки участник ще бъде уведомен писмено.
За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към:
Иво Янчев
Тел.: 02/9301 466, Адрес: гр.София, пл.”Света Неделя” №5
e-mail: iyanchev@mh.government.bg
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СЪДЪРЖАНИЕ
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 обекта на поръчката
Раздел ІІІ. Изисквания към съдържанието и обхвата на офертата
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. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП
И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
ГЛАВА ІV. ПУБЛИЧНОСТ
ГЛАВА V. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗАУЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА И
ПРИЛОЖЕНИЯ
ОБРАЗЕЦ № 1 – Оферта
ОБРАЗЕЦ № 2 – Декларация за регистрация по ЗТР
ОБРАЗЕЦ № 3 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ № 4 – Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП
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ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори,
съгласно чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП
ОБРАЗЕЦ № 6 – Декларация за участието или неучастието на подизпълнители по чл. 56, ал.
1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
ОБРАЗЕЦ № 7 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител
ОБРАЗЕЦ № 8 – Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за
приемане на условията в проекта на договора
ОБРАЗЕЦ № 9 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за Позиция № 1
ОБРАЗЕЦ № 10 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за Позиция № 2-9
ОБРАЗЕЦ № 11 – Техническо предложение по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП за Позиция № 10
ОБРАЗЕЦ № 12 – Проект на договор за Позиция № 1
ОБРАЗЕЦ № 12 – Проект на договор за Позиции от № 2 до № 10
ОБРАЗЕЦ № 14 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за Позиции № 1
и № 10
ОБРАЗЕЦ № 15 – Ценово предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП за Позиции от
№ 2 до № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 - Технически спецификации по позиция № 1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 - Техническа спецификация по позиция № 2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 - Технически спецификации по позиция № 3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 - Техническа спецификация по позиция № 4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 - Техническа спецификация по позиция № 5
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 - Техническа спецификация по позиция № 6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 - Техническа спецификация по позиция № 7
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 - Техническа спецификация по позиция № 8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 - Техническа спецификация по позиция № 9
ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 - Технически спецификации по позиция № 10
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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.
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помощ BG161 PO001/1.1-08/2010 “Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавните лечебни и
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„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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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, ал. 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
Обществена поръчка се възлага в изпълнение на проект „Преструктуриране на
Домовете за медико-социални грижи за деца от 0 до 3 г.", в изпълнение на схема за
предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с
финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г.,
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е
част от схемата 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 операция 1.1 „Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1
„Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
1.3.1. Прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на
оборудване за новите услуги в преструктурираните ДМСГД“ е до 910 035.50 лв. без
вкл. ДДС или до 1 092042.60 лв. с вкл. ДДС, както следва:
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РАЗДЕЛ „А“
Обособена позиция №1: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги
в преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца – ДМСГД – Габрово,
ДМСГД – Монтана, ДМСГД – Перник, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД – Пловдив, ДМСГД –
„Света Параскева” гр. София, ДМСГД – Русе, ДМСГД – Търговище – 325 151.68 лв. без
ДДС;
РАЗДЕЛ „Б“
Обособени позиции от №2 до №9: „Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за
новите услуги в преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД
– Габрово, ДМСГД – Монтана, ДМСГД – Перник, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД –
Пловдив, ДМСГД – „Света Параскева” гр. София, ДМСГД – Русе, ДМСГД – Търговище –
467 921.98 лв. без ДДС, както следва:
 Позиция №2 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Габрово - 47 722.00 лв. без
ДДС;
 Позиция №3 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Монтана - 51 476.00 лв. без
ДДС;
 Позиция №4 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Перник - 70 904.60 лв. без
ДДС
 Позиция №5 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Пазарджик – 64 339.00 лв.
без ДДС;
 Позиция №6 - Д ом за медикосоциални грижи за деца гр. Пловдив - 78 546.91 лв. без
ДДС;
 Позиция №7 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. София - 35 246.90 лв. без
ДДС ;
 Позиция №8 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Русе - 66 306.57 лв. без
ДДС;
 Позиция №9 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Търговище – 53 380.00 лв.
без ДДС.;
РАЗДЕЛ „В“
Обособена позиция от №10: „Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за
рехабилитация и лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове за
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Габрово, ДМСГД – Монтана, ДМСГД –
Перник, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД – Пловдив, ДМСГД – „Света Параскева” гр. София,
ДМСГД – Русе, ДМСГД – Търговище – 116 961.84 лв. без ДДС;
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.
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Вид на доставката

Количество

Позиция

вар

Максимално
допустима
стойност на
доставката и
гаранционен
срок*
ДО

Прогнозна цена на
договора
/без ДДС/
ДО

РАЗДЕЛ „А“
1.

„Доставка и монтаж на
медицинско оборудване
за новите услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца“ по следните
подпозиции

ДМСГД – Габрово,
ДМСГД – Монтана,
ДМСГД – Перник, ДМСГД
– Пазарджик, ДМСГД –
Пловдив, ДМСГД –
„Света Параскева”
гр. София,
ДМСГД – Русе,
ДМСГД – Търговище

325 151.68 лв.

325 151.68 лв.

РАЗДЕЛ „Б“

2.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Габрово

47 722.00 лв.

47 722.00 лв.

3.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Монтана

51 476.00 лв.

51 476.00 лв.

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.
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4.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Перник

70 904.60 лв.

70 904.60 лв.

5.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Пазарджик

64 339.00 лв.

64 339.00 лв.

6.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Пловдив

78 546.91 лв.

78 546.91 лв.

7.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

35 246.90 лв.

35 246.90 лв.

ДМСГД – „Света
Параскева”
гр. София

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.
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8.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги
в
преструктурираните
домове
за
медикосоциални грижи
за деца”

9.

„Доставка и монтаж на
технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Русе

66 306.57 лв.

66 306.57 лв.

ДМСГД – Търговище

53 380.00 лв.

53 380.00 лв.

116 961.84 лв.

116 961.84 лв.

910 035.50 лв.

910 035.50 лв.

РАЗДЕЛ „В“

10.

„Доставка и монтаж на
обзавеждане на залата
за рехабилитация и
лечебна физкултура за
новите услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”
Общо:

ДМСГД – Габрово,
ДМСГД – Монтана,
ДМСГД – Перник, ДМСГД
– Пазарджик, ДМСГД –
Пловдив, ДМСГД –
„Света Параскева”
гр. София,
ДМСГД – Русе,
ДМСГД – Търговище

*където е приложимо

Предвид обстоятелство, че в рамките на настоящата календарна година възложителят ще
проведе няколко процедури за избор на изпълнител за доставка на медицинска апаратура,
като съобразно нормата на чл. 15, ал. 3-7 от ЗОП сборът от разходите по всяка една от тях
надвишава 66 000 лв. С оглед на изложеното и съгласно разпоредбата на чл. 14, ал. 1, т. 2 от
ЗОП, когато планираната за провеждане поръчка за услуги е равна или по-висока от 66 000
(шестдесет и шест хиляди) лева без включен ДДС, Възложителят провежда някоя от
предвидените в ЗОП процедури.

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.
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1.4. СРОК, НАЧИН И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1.4.1. Срок на изпълнение на поръчката.
1.4.1.1. Срокът за изпълнение на поръчката е: 31.12.2014 г.
1.4.1.1.1. Срок на доставка:
 За обособени позиции №1 и 10: не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни след
получаване на писмена заявка от възложителя.
 За обособени позиции от №2 до №9: не по-късно от 45 /четиридесет и пет/
календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя;
1.4.2. Описание на доставките по обособени позиции
РАЗДЕЛ „А“
Позиция 1: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца, включваща следните
домове:
№
1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Описание
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД – Габрово;
/Приложение № 1 /
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД –
Монтана;
/Приложение № 1/
„Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД – Перник;
/Приложение № 1/
Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД –
Пазарджик;
/Приложение № 1/
Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД – Пловдив;
/Приложение № 1/
Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД - „Света
Параскева”;
/Приложение № 1/

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.
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1.7

1.8

Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД – Русе;
/ Приложение № 1 /
Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи - ДМСГД Търговище; / Приложение № 1 /

РАЗДЕЛ „Б“
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца”, включващ следните
обособени позиции:
Позиция Описание
№
2.
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
преструктурираните домове за медикосоциални грижи
Габрово,
/Приложение № 2/
3.
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
преструктурираните домове за медикосоциални грижи
Монтана;
/Приложение № 3/
4.
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
преструктурираните домове за медикосоциални грижи
Перник;
/Приложение № 4/
5.
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
преструктурираните домове за медикосоциални грижи
Пазарджик;
/Приложение № 5/
6.
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
преструктурираните домове за медикосоциални грижи
Пловдив;
/Приложение № 6/
7.
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
преструктурираните домове за медикосоциални грижи
„Света Параскева” гр. София;
/Приложение № 7/

за новите услуги в
за деца” - ДМСГД за новите услуги в
за деца” - ДМСГД –
за новите услуги в
за деца” - ДМСГД –
за новите услуги в
за деца” - ДМСГД –
за новите услуги в
за деца” - ДМСГД –
за новите услуги в
за деца” - ДМСГД –

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.
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8.

9.

Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца” ДМСГД –
Русе;
/Приложение № 8/
Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД Търговище;
/Приложение № 9/

РАЗДЕЛ „В“
Позиция 10: „Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация и
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове за медикосоциални
грижи за деца”, включваща следните домове;
№
10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

Описание
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Габрово;
/Приложение № 10/
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Монтана;
/Приложение № 10/
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Перник;
/Приложение № 10/
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Пазарджик;
/Приложение № 10/
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Пловдив,
/Приложение № 10/
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – „Света Параскева” гр. София;
/Приложение № 10/

и
за
и
за
и
за
и
за
и
за
и
за

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.
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10.7

10.8

„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Русе;
/Приложение № 10/
„Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД - Търговище;
/Приложение № 10/

и
за

и
за

РАЗДЕЛ „А“
Позиция 1: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца“
Обществената поръчка не предвижда възлагане изпълнението на доставките по
домове на отделни изпълнители.
Участниците подават оферта комплексно за 8-те ДМСГД (ДМСГД гр. Габрово,
ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД гр. Перник, ДМСГД гр. Пазарджик, ДМСГД гр. Пловдив,
ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св. Параскева“ гр. София и ДМСГД гр. Търговище).
РАЗДЕЛ „Б“
Обособени позиции от №2 до № 9: Доставка и монтаж на технологично обзавеждане
за новите услуги в преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца”
Обществената поръчка предвижда възлагане изпълнението на доставките по позиции
на отделни изпълнители.
Участниците подават оферта за една или повече позиции от РАЗДЕЛ „Б“ (ДМСГД гр.
Габрово, ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД гр. Перник, ДМСГД гр. Пазарджик, ДМСГД гр.
Пловдив, ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св. Параскева“ гр. София и ДМСГД гр. Търговище).
РАЗДЕЛ „В“
Обособена позиция №10: „Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за
рехабилитация и лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове
за медикосоциални грижи за деца”

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.
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Обществена поръчка не предвижда възлагане изпълнението на доставките по довове
на отделни изпълнители.
Участниците подават оферта комплексно за 8-те ДМСГД (ДМСГД гр. Габрово,
ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД гр. Перник, ДМСГД гр. Пазарджик, ДМСГД гр. Пловдив,
ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св. Параскева“ гр. София и ДМСГД гр. Търговище).
1.4.4. Място на изпълнение.
Територията на Република България
1.4.4.1. Крайни получатели:

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Габрово - град Габрово, кв.
Велчевци;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Монтана - град Монтана, ул. 22
септември №46;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Перник - град Перник, ж.к. Табана,
ул. Илинден № 14;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Пазарджик град Пазарджик, ул. В.
Търново № 11;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Пловдив - град Пловдив, Г.С.
Раковски № 13;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Русе - град Русе, ж.к. Дружба 3, ул.
Н. Вапцаров № 20;

Дом за медикосоциални грижи за деца „Света Параскева“ гр. София - град
София, кв. Фондови жилища, ул. Порой № 16;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Търговище - град Търговище, ул
Росица № 2;
1.5. Начин на образуване на цената
Позиция №1: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца, включваща 8–те
ДМСГД
Участниците оферират комплексно /предлагана цена/ за доставка и монтаж на
медицинско оборудване за 8-те ДМСГД от обособената позиция РАЗДЕЛ „А“ (ДМСГД

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.
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гр. Габрово, ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД гр. Перник, ДМСГД гр. Пазарджик, ДМСГД гр.
Пловдив, ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св. Параскева“ гр. София и ДМСГД гр. Търговище).
-

-

крайната цена по обособената позиция 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 експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка,
като стойността им се посочва поотделно за всяка подпозиция;
Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на
промяна за срока на действие на договора.

Позиции №2-9: Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца”, включваща 8 –те
ДМСГД
Участниците оферират /предлагана цена/ за една или повече позиции с №2-9 от
РАЗДЕЛ „Б“ (ДМСГД гр. Габрово, ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД гр. Перник, ДМСГД гр.
Пазарджик, ДМСГД гр. Пловдив, ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св. Параскева“ гр. София и
ДМСГД гр. Търговище).
-

-

крайната цена по обособените позиции 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 експлоатация, обучение за работа и гаранционна поддръжка,
като стойността им се посочва поотделно за всяка подпозиция;
Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на
промяна за срока на действие на договора.

Позиция №10: „Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за рехабилитация и
лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове за медикосоциални
грижи за деца”, включваща 8-те ДМСГД
Участниците оферират комплексно /предлагана цена/ за доставка и монтаж на
обзавеждане на залата за рехабилитация и лечебна физкултура за 8-те ДМСГД от
обособената позиция РАЗДЕЛ „В“ (ДМСГД гр. Габрово, ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД
гр. Перник, ДМСГД гр. Пазарджик, ДМСГД гр. Пловдив, ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св.
Параскева“ гр. София и ДМСГД гр. Търговище).
-

крайната цена по обособената позиция следва да бъде в български лева без и с
включен ДДС и да включва всички разходи, свързани с доставката до мястото на

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.
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-

изпълнение: опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж,
инсталация, пускане в експлоатация и гаранционна поддръжка, като стойността им
се посочва поотделно за всяка подпозиция;
Предложените цени в български лева трябва да са фиксирани и да не подлежат на
промяна за срока на действие на договора.

1.6. Начин на плащане:
Обособена позиция № 1
Цената по договора се заплаща както следва:
- в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за
въвеждане в експлоатация и проведено обучение /където е приложимо/ за работа и
оригинална фактура;
Плащанията по договора 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 по проект „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца
от 0 до 3 г.“, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и е част от схемата 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 операция 1.1
„Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”.
Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя.
Обособени позиции № 2-9
Цената по договора се заплаща както следва:
- в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за
въвеждане в експлоатация и проведено обучение за работа и оригинална фактура;
Плащанията по договора 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 по проект „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца
от 0 до 3 г.“, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез

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.
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Европейския фонд за регионално развитие и е част от схемата 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 операция 1.1
„Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”.
Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя.
За обособена позиция № 10
Цената по договора се заплаща както следва:
- в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на приемо-предавателен протокол за
въвеждане в експлоатация и проведено обучение за работа и оригинална фактура;
Плащанията по договора 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 по проект „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца
от 0 до 3 г.“, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и е част от схемата 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 операция 1.1
„Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”.
Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на изпълнителя.
Б. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТАЦИЯТА. МЯСТО И СРОК ЗА
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ.
Участници, които не са закупили настоящата документация, не могат да участват в
процедурата. 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.

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.
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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 (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 пълномощник).
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 – 120 календарни дни, считано от датата,
посочена като краен срок за подаване на офертите, и представлява времето, през което
участниците са обвързани с условията на представените от тях оферти. Възложителят може
да изиска от класираните участници да удължат срока на валидност на офертите си до
момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Място и срок за подаване на 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, адрес: гр. София - 1000, пл. „Света Неделя” № 5,
партерен етаж, всеки работен ден от 09:00 ч. до до 17:30 ч. на датата, посочени 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. Участникът не може да иска от Възложителя съдействия като:
митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от пощенски клон;
взаимодействия с куриери или други.

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.
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Офертите се подават в запечатан, непрозрачен, с ненарушена цялост плик и с
надпис:
1. До Министерство на здравеопазването, гр. София – 1000, пл. „Света
Неделя” № 5
2. „Оферта за участие в обществена поръчка, с предмет:
„Доставка и монтаж на оборудване за новите услуги в преструктурираните
ДМСГД“
Наименование, адрес, телефон и по възможност факс и електронен адрес на
участника.
3.
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 и монтаж на оборудване за новите услуги в преструктурираните
ДМСГД“ Приемане на оферти / връщане на оферти
При подаване на офертата 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.

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.21 от 121

вар

РАЗДЕЛ ІІ
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
1. Обект на поръчката
Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез
покупка, както и всички необходими предварителни дейности по употреба на стоката като
инсталиране, тестване на машините и съоръженията и др.” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от
ЗОП.
1.1. Предмет на възлагане в настоящата поръчка, е част от дейностите, предвидени за
изпълнение по проект «Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за
деца от 0 до 3 г.», в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и е част от схемата 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 операция 1.1
„Социална инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско
развитие”
2. Прогнозна стойност
2.1. Прогнозната стойност на обществена поръчка с предмет: „Доставка и монтаж на
оборудване за новите услуги в преструктурираните ДМСГД“ е 910 035.50 лв. без вкл.
ДДС или 1 092042.60 лв. с вкл. ДДС, както следва:
РАЗДЕЛ „А“
Позиция 1: „Доставка и монтаж на медицинско оборудване за новите услуги в
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца – ДМСГД – Габрово,
ДМСГД – Монтана, ДМСГД – Перник, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД – Пловдив, ДМСГД –
„Света Параскева” гр. София, ДМСГД – Русе, ДМСГД – Търговище – 325 151.68 лв. без
ДДС;
РАЗДЕЛ „Б“
Обособени позиции от №2 до №9: „Доставка и монтаж на технологично обзавеждане за
новите услуги в преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД
– Габрово, ДМСГД – Монтана, ДМСГД – Перник, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД –
Пловдив, ДМСГД – „Света Параскева” гр. София, ДМСГД – Русе, ДМСГД – Търговище –
467 921.98 лв. без ДДС, както следва:

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.
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 Позиция №2 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Габрово - 47 722.00 лв. без
ДДС;
 Позиция №3 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Монтана - 51 476.00 лв. без
ДДС;
 Позиция №4 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Перник - 70 904.60 лв. без
ДДС
 Позиция №5 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Пазарджик – 64 339.00 лв.
без ДДС;
 Позиция №6 - Д ом за медикосоциални грижи за деца гр. Пловдив - 78 546.91 лв. без
ДДС;
 Позиция №7 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. София - 35 246.90 лв. без
ДДС ;
 Позиция №8 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Русе - 66 306.57 лв. без
ДДС;
 Позиция №9 - Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Търговище - 53 380.00 лв.
без ДДС.;
РАЗДЕЛ „В“

Вид на доставката

Количество

Позиция

Обособена позиция от №10: „Доставка и монтаж на обзавеждане на залата за
рехабилитация и лечебна физкултура за новите услуги в преструктурираните домове за
медикосоциални грижи за деца” - ДМСГД – Габрово, ДМСГД – Монтана, ДМСГД –
Перник, ДМСГД – Пазарджик, ДМСГД – Пловдив, ДМСГД – „Света Параскева” гр. София,
ДМСГД – Русе, ДМСГД – Търговище – 116 961.84 лв. без ДДС;
Максимално
допустима
стойност на
доставката и
гаранционен
срок*
ДО

Прогнозна цена
на договора
/без ДДС/
ДО

РАЗДЕЛ „А“
1.

„Доставка и монтаж
на медицинско
оборудване за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца“ по следните
подпозиции

ДМСГД – Габрово,
ДМСГД – Монтана,
ДМСГД – Перник, ДМСГД
– Пазарджик, ДМСГД –
Пловдив, ДМСГД –
„Света Параскева”
гр. София,
ДМСГД – Русе,
ДМСГД – Търговище

325 151.68 лв.

325 151.68 лв.

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.
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РАЗДЕЛ „Б“

2.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Габрово

47 722.00 лв.

47 722.00 лв.

3.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Монтана

51 476.00 лв.

51 476.00 лв.

4.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Перник

70 904.60 лв.

70 904.60 лв.

5.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Пазарджик

64 339.00 лв.

64 339.00 лв.

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.
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6.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

7.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Пловдив

78 546.91 лв.

78 546.91 лв.

ДМСГД – „Света
Параскева”

35 246.90 лв.

35 246.90 лв.

гр. София

8.

„Доставка и монтаж
на
технологично
обзавеждане за новите
услуги
в
преструктурираните
домове
за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Русе

66 306.57 лв.

66 306.57 лв.

9.

„Доставка и монтаж
на технологично
обзавеждане за новите
услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”

ДМСГД – Търговище

53 380.00 лв.

53 380.00 лв.

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.25 от 121

вар

РАЗДЕЛ „В“

10.

„Доставка и монтаж
на обзавеждане на
залата за
рехабилитация и
лечебна физкултура за
новите услуги в
преструктурираните
домове за
медикосоциални грижи
за деца”
Общо:

ДМСГД – Габрово,
ДМСГД – Монтана,
ДМСГД – Перник, ДМСГД
– Пазарджик, ДМСГД –
Пловдив, ДМСГД –
„Света Параскева”
гр. София,
ДМСГД – Русе,
ДМСГД – Търговище

116 961.84 лв.

116 961.84 лв.

910 035.50 лв.

910 035.50 лв.

*където е приложимо

3. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ
Основна и специфични цели на проект „Преструктуриране на Домовете за медикосоциални грижи за деца от 0 до 3 г.“, в изпълнение на схема за предоставяне на
безвъзмездна помощ BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата
подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от
Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие:
3.1. Основна цел:

подсигуряване на сегашните домове за медико социални грижи за деца (ДМСГД) със
съвременна и подходяща материална база с цел замяна на ДМГСД с нови интегрирани
здравно-социални услуги в общността за подкрепа на семействата на малки деца и с
особено внимание към децата с увреждания.
3.2. Специфични цели:

Разширяване и доизграждане на съществуващата инфраструктура на 8 ДМСГД.

Обновяване и модернизиране на съществуващата база с оборудване и обзавеждане;

Подобряване качеството на услугите чрез въвеждане на високотехнологични методи
на диагностика;

Постигане на високи нива на енергоефективност и дейности щадящи околната среда;

Осигуряване на безопасни и ергономични условия на труд на персонала, обслужване
на болните и техните близки и осигуряване на по-високо качество на живот.

Осигуряване на съответствие с нормите за опазване и възпроизводство на околната
среда и нормите за радиационна защита чрез контрол на качеството на строителната
дейност. Не се очаква влияние върху околната среда след реализирането на проекта.

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.
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Създаване на достъпна среда на хората с увреждания съгласно изискванията на
Наредба № 4 от 1 юли 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в
съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хора с
увреждания (Наредба № 4/2009 г., ДВ, бр. 54 от 14.07.2009 г., изм. ДВ, бр. 54/15.07.2011 г.)
на Министерство на регионалното развитие и благоустройството.
По проект „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0
до 3 г.“, в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.108/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма
„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския
фонд за регионално развитие са преструктурирани 8 ДМСГД - ДМСГД гр. Габрово,
ДМСГД гр. Монтана, ДМСГД гр. Перник, ДМСГД гр. Пазарджик, ДМСГД гр. Пловдив,
ДМСГД гр. Русе, ДМСГД „Св. Параскева“ гр. София и ДМСГД гр. Търговище. В тези
домове е изградена инфраструктурата на новите здравно-социални услуги за деца от 0-3 г.,
които ще заменят съществуващата институция ДМСГД и институционална грижа за деца с
услуги, които да спомагат обгрижването на децата в семейна или близка до семейната
среда. Доставката и монтажът на предвиденото оборудване са необходими за осигуряване
на условия за предоставяне на качествени социално – здравни услуги за деца от 0 до 3 г. в
преструктурираните помещения, в които ще се предоставят новите социални и здравни
услуги за деца до 3 г. възраст. По този начин ще се постигне трайното подобряване на
материалната база в сградите, в които е предвидена интервенция по настоящата схема за
безвъзмездна финансова помощ.
Доставката
и
монтажът
на
оборудването
на
помещенията
в
преструктурираните пространства в ДМСГД са с цел адаптиране на материалната
база към спецификите на новите здравно - социални услуги, които са:
-

Семейно-консултативни центрове;
Центрове за приемна грижа;
Центрове за ранна интервенция;
Центрове за детско психично здраве;
Дневни центрове;
Звена „Майка и бебе“;
Центрове за майчино и детско здраве;
Центрове за настаняване от семеен тип.

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.
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РАЗДЕЛ ІІI
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
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.
1.1.1. Всеки участник може да представя оферта за една или повече обособени
позиции. В този случай, всяка оферта, която не се отнася за пълния обем на предмета на
обособената позиция ще бъде предложена за отстраняване.
1.2. Всеки участник може да представи само една оферта.
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 и 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.
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) в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
г) 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
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.
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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;
д) е виновен за неизпълнение на задължение по договор за обществена поръчка,
доказано от възложителя с влязло в сила решение;
е) 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;
ж) има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
з) 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;
и) 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;
й) 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, при подаване
на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по чл. 47,
ал. 1, 2 и 5 от закона с декларации, които се попълват, подписват и подпечатват, съгласно
приложените образци – Образци № 3 и 4.
За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП, когато
кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от
едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
В случай, че участникът участва като обединение/или консорциум/, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението
/или консорциума/ подписват документ - споразумение или договор, който следва да бъде
представен от Участника в оригинал или с нотариално заверено копие.
Документът 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;

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.
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 Представляващият обединението/ консорциума е упълномощен да представи
офертата от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя;
 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.
Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата.
Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице
документите се представят съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3.
Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл. 25, ал. 3, т. 2 от
ЗОП, не поставя изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че избраният за
Изпълнител участник е обединение от физически и/или юридически лица.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията по Закона за обществените поръчки, посочени в чл. 47, ал. 1, ал. 2
и ал. 5 от ЗОП, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, съгласно разпоредбата на
чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП, декларациите за липса на
обстоятелства съгласно чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП се представят за всеки един от
подизпълнителите.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
Възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от
ЗОП в 7-дневен срок от настъпването им.
2. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
А: Общи изисквания
2.1. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за икономически и
финансови възможности
2.1.1.Изискванията към икономическото и финансово състояние на участника:
Възложителят няма изисквания за икономически и финансови възможности на
участниците.

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.
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2.2. Критерии за подбор, включващи минимални изисквания за техническите
възможности и квалификация на участниците:
За обособени позиции № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10
2.2.1. Участникът да е изпълнил поне 2 /два/ договора за доставка и монтаж на
оборудване, сходни по предмет с предмета на възлаганата обществена поръчка през
последните три години, считано към датата на подаване на офертата.
За обособена позиция № 1
2.2.1.1. Производителите на предлаганата апаратура да притежават сертификати ISO
9001:2008 и/или ISO 13485:2003 или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
2.2.1.2. Участникът трябва да притежава сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент.
В случай, че участникът е и производител, то следва да притежава и/или ISO 13485:2003
или еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството;
2.2.1.3. Производителят трябва да предостави СЕ сертификати за предлаганото
устройство, както и декларация за съответствие, че същото отговаря на изискванията на
съответните стандарти на Европейския съюз.
2.2.1.4. Участниците в процедурата да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 от
Закона медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с
медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с
медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария;
2.2.1.5. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от
производителя за доставка/гаранционна поддръжка на предлаганата апаратура.
За обособени позиции № 2-9
Мебели
2.2.1.6. Производителите на предлаганите мебели да притежават валиден
сертификати ISO 9001:2008 с обхват на сертификация „Производство на мебели“ и
валидност за срока за изпълнение на поръчката;
2.2.1.7. В случайте когато кандидатът не е производител на мебелите, той трябва да
представи нотариално заверено копие или оригинал на документ от фирмата производител
за официално представителство, включващ описание на съответните правомощия дадени
му от производителя. От документа да е видно кой е производителя и местоположението
му. Документът трябва да бъде надлежно подписан и подпечатан от производителя на
мебелите;
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.
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Офис обзавеждане-конфигурация /компютър, принтер, телефон/
2.2.1.8. Предлаганата техника трябва да притежава СЕ-mark;
2.2.1.9. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от
.производителя за доставка/гаранционна поддръжка на предлаганото офис обзавеждане
конфигурация /компютър, принтер, телефон/.
2.2.1.10. Участниците в процедурата трябва да имат въведена система за управление
на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентна с обхват съгласно предмета на обществената
поръчка и/или обособената позиция /в т.ч. офис обзавеждане конфигурация - компютър,
принтер, телефон/, за която се участва. Възложителят ще приеме еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
2.2.1.11. Производителите на техниката трябва да притежават сертификат ISO
9001:2008 или еквивалентен с обхват съгласно предмета на обществената поръчка и/или
обособената поцзиция, за която се участва. Възложителят ще приеме еквивалентни
сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както и други
доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
2.2.1.12. Настолните компютри и мониторите към тях да отговарят на стандарта
ENERGY STAR® или еквивалентен.
Бяла техника
2.2.1.13. Предлаганата техника трябва да притежава СЕ-mark;
2.2.1.14. Изделията да бъдат с оценено съответствие, съгласно Закона за техническите
изисквания към продуктите.
2.2.2. Доказателства за техническите възможности на участника:
2.2.2.1. Декларация, съдържаща списък на минимум два изпълнени от участника
договори сходни* с предмета на поръчката през последните три години. Всеки договор,
посочен в декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение,
издадена от възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за
възложителя, предмета на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение,
както и информация дали участникът е реализирал добросъвестно договорните си
задължения. Възложителят си запазва правото да извършва проверки за съответствие на
препоръките с действително извършената работа.
Забележка: В случай, че участникът представя предложение за повече от една
обособена позиция, то минималното изискване е сбор от минималните изисквания по
обособените позиции, за които участникът участва и в този случай, участникът трябва
да докаже съответствието си със сбора от минимални изисквания по всяка обособена
позиция, за която представя предложение.
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.
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*Доставки, сходни (подобни) на предмета на поръчката са дейности, включващи:
За обособена позиция № 1
Под „доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата обществена
поръчка” се разбират договорите за доставки и гаранционно обслужване на медицински
изделия/апаратура, с които може да бъдат постигнати сходни резултати, както с
медицинското изделие, предмет на съответната обособена позиция от поръчката, за която
участникът представя предложение.
За Обособени позиции от № 2 до №9
Под „доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата обществена
поръчка” се разбират договорите за доставка и монтаж на мебели за обзавеждане, доставка
на бяла и/или черна техника, доставка на офис обзавеждане, доставка и монтаж на
кухненско оборудване или еквивалентни, сходни с предмета на съответната обособена
позиция от поръчката, за която участникът представя предложение.
За обособена позиция № 10
Под „доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата обществена
поръчка” се разбират договорите за доставки и монтаж на обзавеждане на зали за
рехабилитация и лечебна физкултура, сходни с предмета на съответната обособена позиция
от поръчката, за която участникът представя предложение.
2.3.Доказателства:
За обособена позиция № 1
2.3.1.1. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 и/или ISO
13485:2003 или еквивалент издадени на производителите на предлаганата апаратура.
Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в
други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване
на качеството.;
2.3.1.2. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или
еквивалент издаден на участникът. В случай, че участникът е и производител, то следва да
представи оригинал или заверено копие на ISO 13485:2003 или еквивалент. Възложителят
ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави
членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
2.3.1.3. Заверено от участника копие на СЕ сертификати за предлаганото устройство,
както и декларация за съответствие, че същото отговаря на изискванията на съответните
стандарти на Европейския съюз.
2.3.1.4. Заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с медицински
изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с медицински
изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга държава страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария;

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.
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2.3.1.5. Заверено от участника копие на оторизиционно писмо от производителя за
доставка/гаранционна поддръжка на предлаганата апаратура /в случай, че участникът не е
производител/.
За обособени позиции № 2-9
Мебели
2.3.1.6. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или
еквивалент издадени на производителя с обхват на сертификация „Производство на
мебели“ и валидност за срока за изпълнение на поръчката;
2.3.1.7. Нотариално заверено копие или оригинал на документ от фирмата
производител за официално представителство издаден на името на участника/ в случай, че
са различни лица/, включващ описание на съответните правомощия дадени му от
производителя. От документа да е видно кой е производителя и местоположението му.
Документът трябва да бъде надлежно подписан и подпечатан от производителя на
мебелите;
Офис обзавеждане-конфигурация /компютър, принтер, телефон/
2.3.1.8. Декларация, че предлаганата техника притежава СЕ-mark;
2.3.1.9. Заверено от участника копие на документ за оторизация издаден на
участника от производителя за доставка/гаранционна поддръжка на предлаганото офис
обзавеждане конфигурация /компютър, принтер, телефон/.
2.3.1.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или
еквивалент издаден на участникът с обхват съгласно предмета на обществената поръчка
и/или обособената позиция /в т.ч. офис обзавеждане конфигурация - компютър, принтер,
телефон/, за която се участва. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати,
издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството.;
2.3.1.11. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или
еквивалент издадени на производителя с обхват съгласно предмета на обществената
поръчка и/или обособената поцзиция, за която се участва. Възложителят ще приеме
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
2.3.1.12. Заверено от участника копие на стандарта ENERGY STAR® или
еквивалентен за настолните компютри и мониторите.
Бяла техника
2.3.1.13. Декларация от участника, че изделията притежават СЕ маркировка –
„Европейско съответствие“. Представя се декларация от страна на производителя, че
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.
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продуктът отговаря на изискванията от Европейското законодателство, свързано със
здравето, безопасността и защита на околната среда;
2.3.1.14. Декларация от участника, че изделията, които ще бъдат доставени, ще бъдат с
оценено съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите;
3. 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 6, т. 8 и т. 11 - 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 и 9 от ЗОП, свързани с
изпълнението на поръчката, съобразно избрания от Възложителя критерий, посочен в Глава
ІІІ „Методика за определяне на комплексната оценка” и посочените в документацията
изисквания.
Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.
В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от
настоящата документация.
В случай, че участник представя оферта за повече от една обособена позиция, пликове
№ 2 и 3 се представят за всяка от позициите.
3.1. НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
3.1.1. Съдържание на плик № 1 с надпис „Документи за подбор”.
3.1.1.1. Списък на документите, 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. Списъкът на документите следва да се постави в началото на документите.
Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде номериран и подреден
съгласно списъка;
3.1.1.2. Оферта, попълнена по образец – (Образец № 1);
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.
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3.1.1.3. Копие на документ за регистрация или единен идентификационен код,
съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или
едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е физическо
лице.
Когато не е представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър,
участниците – юридически лица или еднолични търговци, прилагат към своите оферти и
удостоверения за актуално състояние.
Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от компетентния орган в
страната, в която участникът е установен, и да се представи в официален превод на български
език.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на обединения,
представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако тези физически
лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнител, документът за
регистрация се представя за всеки от подизпълнителите, съгласно чл. 56, ал. 2 от ЗОП.
Когато участникът в процедурата е обединение, документите за регистрация и/или
Декларацията за регистрация по ЗТР се представят за всички членове на обединението,
съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
3.1.1.4. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да
представлява участника в процедурата (когато участникът не се представлява от лицата,
които имат право на това, съгласно документите му за регистрация).
3.1.1.5. Документ - договор или споразумение, подписан от лицата, включени в
обединението, когато участник в процедурата е обединени/консорциум, което не е
юридическо лице, в който задължително се посочва представляващия.
Документът се представя в случай, че участникът е неперсонифицирано обединение.
Същият следва да бъде в оригинал или нотариално заверено копие и от него следва да бъде
видно/и лицето/а, които го представляват.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, и лицето,
подаващо офертата, не е изрично вписано в споразумението, с което се създава
обединението; следва да бъдат представени и нотариално заверени пълномощни от всички
участници в обединението, с които упълномощават това лице, което има право да подаде
офертата, да попълни и подпише документите, общи за обединението.
3.1.1.6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“),
ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1 от ЗОП, попълнена по образец, Образец № 3 (оригинал).
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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 деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на чужд
език се представя и в превод на български език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя
за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП и при условията на чл. 47, ал. 8 от ЗОП.
3.1.1.7. Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП,
попълнена по Образец № 4 (оригинал)
Когато участник в процедурата е юридическо лице, достатъчно е декларацията да
бъде подадена от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват, съгласно
чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП, при
условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са
представени на чужд език се представя и в превод на български език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя
за всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 от ЗОП, при условията на чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
3.1.1.8. Документи за техническите възможности и квалификацията на
участника, по чл. 51, ал. 1 и 2 от ЗОП:
За обособена позиция № 1
3.1.1.8.1. Оригинал или заверено от участника копие на валидни сертификати ISO
9001:2008 и/или ISO 13485:2003 или еквивалент издадени на производителите на
предлаганата апаратура. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от
органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни
мерки за осигуряване на качеството;
3.1.1.8.2. Оригинал или заверено от участника копие на валиден сертификат ISO
9001:2008 или еквивалент издаден на участникът. В случай, че участникът е и
производител, то следва да представи оригинал или заверено копие на ISO 13485:2003 или
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еквивалент. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки, както и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството;
3.1.1.8.3. Заверено от участника копие на СЕ сертификати за предлаганото устройство,
както и декларация за съответствие, че същото отговаря на изискванията на съответните
стандарти на Европейския съюз издадени от производителя.
3.1.1.8.4.Участниците в процедурата да отговарят на изискванията на чл. 77, ал. 1 от
Закона медицинските изделия и да притежават разрешение за търговия на едро с
медицински изделия от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото им да търгуват с
медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка или на друга
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария;
3.1.1.8.5. Вслучай, че участникът не е производител, той трябва да представи
оторизиционно писмо от производителя за доставка/гаранционна поддръжка на
предлаганата апаратура.
За обособени позиции № 2-9
Мебели
3.1.1.8.6. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или
еквивалент издадени на производителя с обхват на сертификация „Производство на
мебели“ и валидност за срока за изпълнение на поръчката. Възложителят ще приеме
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
3.1.1.8.7. Нотариално заверено копие или оригинал на документ от фирмата
производител за официално представителство, включващ описание на съответните
правомощия дадени му от производителя. От документа да е видно кой е производителя и
местоположението му. Документът трябва да бъде надлежно подписан и подпечатан от
производителя на мебелите /в случайте когато участникът не е производител на мебелите/.
Офис обзавеждане-конфигурация /компютър, принтер, телефон/
3.1.1.8.8. Декларация, че предлаганата техника притежава СЕ-mark;
3.1.1.8.9. Документ за оторизация издаден от .производителя на името на участника за
доставка/гаранционна поддръжка на предлаганото офис обзавеждане конфигурация
/компютър, принтер, телефон/.
3.1.1.9.10. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или
еквивалент издаден на участникът с обхват съгласно предмета на обществената поръчка
и/или обособената позиция /в т.ч. офис обзавеждане конфигурация - компютър, принтер,
телефон/, за която се участва. Възложителят ще приеме еквивалентни сертификати,
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издадени от органи, установени в други държави членки, както и други доказателства за
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
3.1.1.8.11. Заверено от участника копие на валидни сертификати ISO 9001:2008 или
еквивалент издадени на производителя с обхват съгласно предмета на обществената
поръчка и/или обособената поцзиция, за която се участва. Възложителят ще приеме
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки, както
и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството;
3.1.1.8.12. Заверено от участника копие на стандарта ENERGY STAR® или
еквивалентен за настолните компютри и мониторите.
Бяла техника
3.1.1.8.13. Участниците трябва да представят декларация чрез която да удостоверят, че
изделията притежават СЕ маркировка – „Европейско съответствие“. Представя се
декларация от страна на производителя, че продуктът отговаря на изискванията от
Европейското законодателство, свързано със здравето, безопасността и защита на околната
среда;
3.1.1.8.14. Участниците трябва да декларират, че изделията, които ще бъдат
доставени, ще бъдат с оценено съответствие, съгласно Закона за техническите изисквания
към продуктите;
3.1.1.8.15 Декларация (Образец №5), съдържаща списък на основните договори за
доставка и монтаж на оборудване, сходни* по предмет с предмета на възлаганата
обществена поръчка през последните три години, считано към датата на подаване на
офертата.
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на
изпълнените от участника договори през последните три години. Всеки договор, посочен в
декларацията трябва да бъде придружен от препоръка за добро изпълнение, издадена от
възложителите. Всяка препоръка следва да съдържа информация за възложителя, предмета
на договора, неговата стойност, дата на сключване и изпълнение, както и информация дали
участникът е реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си
запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с действително
извършената работа.
*Доставки, сходни (подобни) на предмета на поръчката са дейности, включващи:
За обособена позиция № 1
Под „доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата
обществена поръчка” се разбират договорите за доставки и гаранционно обслужване на
медицински изделия/апаратура, с които може да бъдат постигнати сходни резултати, както
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с медицинското изделие, предмет на съответната обособена позиция от поръчката, за която
участникът представя предложение.
За Обособени позиции от № 2 до №9
Под „доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата
обществена поръчка” се разбират договорите за доставка и монтаж на мебели за
обзавеждане, доставка на бяла и/или черна техника, доставка на офис обзавеждане,
доставка и монтаж на кухненско оборудване или еквивалентни, сходни с предмета на
съответната обособена позиция от поръчката, за която участникът представя предложение.
За обособена позиция № 10
Под „доставки, сходни с предмета на обособената позиция от възлаганата
обществена поръчка” се разбират договорите за доставки и монтаж на обзавеждане на
зали за рехабилитация и лечебна физкултура, сходни с предмета на съответната обособена
позиция от поръчката, за която участникът представя предложение.
3.1.1.9. Образци, описание и/или фотографски снимки на стоките, които ще се
доставят – брошури, каталози и др., съдържащи Пълна и изчерпателна техническа
документация, вкл. и доказателства за съответствие на български или европейски стандарт
или по-добри. Пълен набор брошури с технически данни представени в оригинал и превод
на български език.
3.1.1.10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП (Образец № 6) за
използване/неизползване на подизпълнители и списък с имената им, с посочване на вида на
работите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
3.1.1.11. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 7).
Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител поотделно.
3.1.1.12. Документ за внесена гаранция за участие – екземпляр на вносната
бележка или оригинал на банковата гаранция за участие.
3.1.1.13. Декларация за приемане на условията в проекта на договора – (Образец
№ 8).
3.1.1.14. Документ за закупена документация за участие – копие.
Документите в плик № 1 се представят в оригинал или заверено от участника копие.
Всички декларации се представят в оригинал и се подписват по реда и от лицата, посочени
в настоящите указания.
Забележка: В случай, че участникът представя предложение за повече от една
обособена позиция, то минималното изискване е сбор от минималните изисквания по
обособените позиции, за които участникът участва и в този случай, участникът трябва да
докаже съответствието си със сбора от минимални изисквания по всяка обособена позиция,
за която представя предложение.
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.40 от 121

вар

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 - за позиция № 1, Образец № 9, 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 както следва:
1. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена
от производителя или неговият упълномощен представител – копие на оригинала и в
легализиран превод на български език;
2. Декларирация за предоставяне на едно копие от сервизното ръководство (на български
или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия /където е приложимо/.
3. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри с графи
изискано/предложено, съответстващи с приложения доказателствен материал в Плик №1 за
всяка отделна позиция от таблицата;
4. Гаранция от производителя за оборудването;
5. Магнитен носител на техническото предложение
6. Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще
представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че
оборудването не е демооборудване, не е демонстрационно и не е рециклирано и относно
датата, на която същото е напуснало завода на производителя е фабрично ново,
неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2013 г;
7. Декларация, че участникът ще осигурява и поддържа документирана система, съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;
3.1.2.2. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да
бъде изготвена съобразно образеца - за позиции № 2-9, Образец № 10, 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 както следва:
1. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри с графи
изискано/предложено, съответстващи с приложения доказателствен материал в Плик №1 за
всяка отделна позиция от таблицата;
2. Гаранция от производителя за оборудването;
3. Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител,
ще представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че
оборудването не е демооборудване, не е демонстрационно и не е рециклирано и относно
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.
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датата, на която същото е напуснало завода на производителя е фабрично ново,
неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2013 г;
3.1.2.3. Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да
бъде изготвена съобразно образеца - за позиция № 10, Образец № 11, 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 както следва:
1. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри с графи
изискано/предложено, съответстващи с приложения доказателствен материал в Плик №1 за
всяка отделна позиция от таблицата;
2. Гаранция от производителя за оборудването;
3. Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще
представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че
оборудването не е демооборудване, не е демонстрационно и не е рециклирано и относно
датата, на която същото е напуснало завода на производителя е фабрично ново,
неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2013 г;
3.1.2.4. Срок за изпълнение: Срокът за изпълнение на поръчката е: 31.12.2014 г.
3.1.2.5. Срокът на доставката:

За обособени позиции №1 и 10: не по-късно от 30 /тридесет/ календарни дни
след получаване на писмена заявка от възложителя.

За обособени позиции от №2 до №9: не по-късно от 45 /четиридесет и пет/
календарни дни след получаване на писмена заявка от възложителя;
3.1.3. Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. Представят се
толкова пликове № 3 с надпис „Предлагана цена”, 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, попълнено по
образец - Образец № 13 към настоящата документация.
Цената за изпълнение на доставката по настоящата обществена поръчка следва да
бъде предложена в лева, без включен (ДДС) и с включен ДДС и задължително следва да
съдържа следните компоненти:

Общата цена за придобиване на оборудването, трябва да отговаря на
следните условия:

Единичната крайна цена следва да бъде в български лева без включен ДДС и
да включва всички разходи, свързани с изпълнението на доставката до мястото на
изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове, такси, монтаж, инсталация
и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие,
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.
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предаване за експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и
консумативи, обучение за работа и гаранционна поддръжка, в която се включва труд,
резервни части, консумативи, транспорт на специалистите, поправка на повреди,
профилактика, контрол на качеството, съгласно инструкцията на производителя, всички
разходи по гаранционното обслужване.

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.
РАЗДЕЛ V
УСЛОВИЯ И РАЗМЕР НА ГАРАНЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ГАРАНЦИЯТА
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Гаранция за участие. Форма на гаранцията за участие. Размер на гаранцията
за участие.
1. Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) 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;
б) Парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на
здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01, BICBNBBGBGSD, платежно нареждане в оригинал или копие.
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.
Ако участникът избере да представи гаранцията за участие 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 представи в оригинал. Ако
участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да
завери съответния документ с неговия подпис и печат. В гаранцията за участие следва да
бъде посочен предмета на поръчката, за който участникът кандидатства.
Гаранцията за участие в процедурата за всяка отделна позиция е както следва:
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.
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За обособена позиция № 1 в размер на 3 250.00 лв.
За обособена позиция № 2 в размер на 470.00 лв.
За обособена позиция № 3 в размер на 510.00 лв.
За обособена позиция № 4 в размер на 700.00 лв.
За обособена позиция № 5 в размер на 640.00 лв.
За обособена позиция № 6 в размер на 780.00 лв.
За обособена позиция № 7 в размер на 350.00 лв.
За обособена позиция № 8 в размер на 660.00 лв.
За обособена позиция № 9 в размер на 530.00 лв.
За обособена позиция № 10 в размер на 1 160.00 лв.
В случай, че участникът представя банкова гаранция, то същата трябва да бъде
неотменима и безусловна, с възможност да се усвои изцяло или на части. Същата следва да
съдържа задължение на банката-гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при
първо писмено искане на възложителя, подписано от Министъра на здравеопазването или
упълномощено от него длъжностно лице. Валидността на гаранцията за участие следва да
бъде със срок на валидност какъвто е срокът на валидност на офертата.
Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участниците.
Разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на възложителя. Участникът трябва да
предвиди и заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че
размерът й да не бъде по-малък от определения в настоящата поръчка.
Представената гаранция трябва да съдържа наименованието на предмета на
обществената поръчка, за която участникът представя оферта.
Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става при условията и
по реда на чл. 61 и чл. 62 от ЗОП.
Гаранцията за участие в процедурата се задържа в следните случаи:

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до решаване на
спора, когато участникът в процедура за възлагане на обществена поръчка обжалва
решението за определяне на изпълнител;

Възложителят има право да усвои гаранцията за участие независимо от
нейната форма, когато участникът:
оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на оферти;
е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор
за обществена поръчка.
Гаранцията за участие се освобождава, както следва:

на отстранените участници – в срок 5 работни дни след изтичането на срока за
обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за
определяне на изпълнител;

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
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класираните на първо и второ място участници – след сключването на
договор за обществена поръчка;

на останалите класирани участници – в срок пет работни дни след изтичане на
срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител;

при прекратяване на процедурата гаранциите на всички участници се
освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за
прекратяване.
Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.
Участниците, които не са представили документ за гаранция или са представили
гаранция, която не отговаря на изискванията, ще бъдат отстранени от участие в откритата
процедура за възлагане на обществената поръчка.
2.

Гаранция за изпълнение

При сключване на всеки конкретен договор, съответният изпълнител представя
гаранция за изпълнение на договора в размер на 3 % от (три на сто) без ДДС от
стойността му, съгласно условията на договора.
Гаранцията за изпълнение може да бъде представена в една от следните форми:
а) 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;
б) Парична сума, преведена по банкова сметка на Министерство на
здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01, BIC
- BNBBGBGSD, платежно нареждане в оригинал или копие.
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 по банков път гаранция за
изпълнение на договора при неговото сключване.
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 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 гаранция,
тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, че е в
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полза на възложителя и че е със срок на валидност - най-малко 60 (шестдесет) дни след
изтичане на срока на договора.
При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция
изрично се посочва договора, 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.
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за
изпълнение, се уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между
възложителя и изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият
участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.
РАЗДЕЛ VI
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 нямат
право да разкриват тази информация.
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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
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.
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.
Възложителят има право да предостави и електронно копие на документацията за
участие или на част от нея на участниците, които са я закупили.
Участникът също може да представи някои от документите в офертата си освен в
писмен вид и на електронен носител.
При различие в съдържанието на документи, представени в писмен вид и на
електронен носител, за валидно се счита записаното в писмен вид.
Информация, която е представена само на електронен носител, без да е представена
и в писмен вид, няма да се приема като предоставена в процедурата, освен когато е
изпратена при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния
подпис.
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ГЛАВА ІІ

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, ИЗИСКВАНИЯ И УСЛОВИЯ
Техническите спецификации на изделията по обособени позиции са съгласно
Приложения № 1, 2 и 3, неразделна част от настоящата документация.
Технически изисквания и условия към предлаганите изделия:
Обособена позиция № 1
1. Изисквания към предлаганата апаратура
1.1. Предлаганата апаратура/изделия трябва да отговаря на изискванията, описани
в „Технически параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри
параметри.
1.2. Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа
документация - пълен набор брошури с технически данни, представени в оригинал и в
превод на български език. Участникът следва да представи официални документи от
производителя за техническите характеристики на изделията, модел и дата на въвеждане на
модела в експлоатация за първи път, ясна снимка на изделието, както и брошури и
съпътстващи документи на английски език, подробно описващи спецификата на
предлаганата апаратура
1.3. Оферираните апарати трябва да бъдат доставени, монтирани до готовност за
експлотация, настроени.
1.4. Офертата трябва да включва доставка, инсталация и монтаж, настройка,
пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация
с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.
1.5. Предложените апарати да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от
2012 г., да не са били демонстрационни, да не са рециклирани.
1.6. Предлаганата апаратура/изделия 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.
1.7. Участникът се задължава да осигури резервни части и принадлежности за
„Триканален ЕКГ апарат“ за срок не по-малък от 10 години след инсталирането.
1.8. 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 – копие на оригинала
и в легализиран превод на български език;
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- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издадена от нотифициран орган - в
официален превод на български език;
2. Гаранция - сервиз
2.1. Гаранционният срок за „Триканален ЕКГ апарат“ е 36 /тридесет и шест/
месеца от датата на инсталиране и пускане в действие;
2.2. Гаранционният срок за всички останали медицински апарати/изделия от
Приложениета следва да е не по-малък от гаранционният срок на производителя;
2.3. 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.
2.4. Участникът трябва да предостави и пълен списък на всички материали и
консумативи, необходими за работата на устройството. (основният състав на устройството
не трябва да бъде посочван в списъка) /където е приложимо/.
2.5. Участникът трябва да декларира, че ще предостави едно копие от сервизното
ръководство (на български или английски език) в електронен формат и едно копие на
хартия /където е приложимо/.
3. Обучение
3.1. Участникът трябва да предостави необходимото обучение на потребителите и
техническия персонала, съгласно препоръките на производителя или спецификациите на
тръжната процедура. Освен това участникът трябва да предостави безплатно заедно с
офертата си, пълно Ръководство за употреба на производителя на български език на
хартиен и електронен носител, в което да има ясни инструкции и подробно описание на
съответните протоколи и функции на всички приложения, както и необходимите
материали за провеждане на обучения за потребителите.
За обособени позиции № 2-9
Изисквания към технологичното обзавеждане за
преструктурираните домове за медикосоциални грижи за деца:
1.

новите

услуги

в

Изисквания към предлаганите мебели

1.1. Мебелите да отговарят на изискванията за ергономичност и безопастност на
работното място;
1.2. Повърхността на мебелите да не дава отблясъци и да не променя цвета си под
въздействие на светлината;
1.3. Плоскостите да са с гладки повърхности, гарантиращи лесно хигиенизиране;
1.4. Плотовете да са произведени от ламинирани ПДЧ плоскости от дървесни
частици, покритие меламин, отговарящи на следните български стандарти: БДС EN 14323;
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1.5. Рафтовете да са подвижни, кантирани от всички страни с PVC кант с цвета на
плоскостта;
1.6. Мебелите да са с крачета, с възможност за многократно нивелиране;
1.7. Чекмеджетата да са с метални ролкови водачи;
1.8. Крепежните елементи да са метални, осигуряващи многократно разглобяване
и сгробяване;
1.9. Конструкциите да са без видими връзки, сглобки и болтове по външните
повърхности;
1.10. Дамаските на мебелите/столовете да отговарят на стандарти за
износоустойчивост, устойчивост на светлина и устойчивост на пламък;
1.11. Гаранционният срок за всички мебели от Приложенията следва да е не помалък от 12 /дванадесет/ месеца от датата на монтажа и подписване на приемопредавателният протокол от двете страни.
Забележки:
В случайте, в които има разлика в параметрите посочени в техническите
спесификации и приложените чертежи, водещи при оферирането са техническите
спесификации.
В спесификациите и чертежите в които не са посочени цветове на мебелите е
необходимо да се съгласуват с директорите на ДМСГД.
2. Изисквания към офис обзавеждането /конфигурация-компютър, принтер,
телефон/
2.1. Предлаганата апаратура/изделия трябва да отговаря на изискванията, описани
в „Технически параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри
параметри.
2.2. Предлаганото оборудване трябва да е ново, неупотребявано и да фигурира в
продуктовата листа на производителя за 2013 г.
2.3. Предлаганото оборудване трябва да отговаря на нормативите на Европейските и
международните стандарти за енергийна ефективност, електромагнитна съвместимост,
радиочестотни смущения и нива на шум.
2.4. Гаранционен срок за посочената конфигурация от компютър, принтер,
телефон е 36 /тридесет и шест/ месеца;
2.5. Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем: до
24 часа след изпращане от страна на Възложителя на заявка за проблем.
2.6. Диагностиката на проблема следва да се извършва на място на доставката в
съответното преструктурирано ДМСГД.
2.7. Срок за отстраняване на възникнал проблем: до 3 работни дни.
2.8. Отстраняването на възникнал проблем се извършва на място на доставката в
съответното преструктурирано ДМСГД, а когато това е невъзможно - в сервизната база на
Изпълнителя.
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.
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2.9. Ако по причини, независещи от Изпълнителя, възникнал проблем не може да
бъде отстранен в предвидения срок, той се задължава да осигури оборотна техника с
показатели, не по-лоши от тези на повредената техника, до приключване на ремонта.
2.10. Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на
дефектирали части и устройства, както и транспортирането на техниката от
местоположението до сервиза и обратно са за сметка на Изпълнителя.
3. Изисквания към бялата техника/гаранция
3.1. Участниците следва да посочат оторизиран сервиз и конкретно лице със
съответният сертификат за гаранционна поддръжка на доставеното оборудване;
3.2. Участниците следва да декларират, че ще осъществят гаранционна поддръжка за
минимум срока на гаранцията, даден от производителя на техниката, като през
гаранционният срок участниците ще поемат всички разходи – транспорт, труд, резервни
части и др. на доставените изделия, посочени в техническите спецификации;
3.3. Участниците следва да гарантират пълна подмяна на оборудването с отклонение
в качеството;
3.4. Участниците следва да декларират, че доставените изделия са нови,
неупотребявани, и не са спрени от производство.
За Обособена позиция № 10
Изисквания към обзавеждане на залата за рехабилитация и лечебна
физкултура за новите услуги в преструктурираните домове за медикосоциални грижи
за деца:
Обзавеждането на залата за рехабилитация и лечебна физкултура трябва да е
безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн. Да може да
бъде нивелирано (където е приложимо), за да се компенсират неравности по пода и стените
на помещенията, в които се монтират. Да може да бъде разглобявано и сглобявано, без
загуба на качествата му. Обзавеждането не трябва да променя цвета си от пряка слънчева
светлина, с възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно; да е устойчиво срещу
драскане и изгаряне.
Неразделна част от Техническите спецификации на технологичното оборудване и
оборудването на залите за рехабилитация и лечебна физкултура са чертежите, които
допълват и поясняват описаното в спесификациите оборудване и обзавеждане.
2. Изисквания към оборудването и документацията:
2.1. Предлаганото оборудване трябва да отговаря на задължителните технически
изисквания, посочени в документацията.
2.2. Предлаганата апаратура да притежава CE-mark /Директива 93/42/EEC с нанесена
маркировка върху нея.

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.
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2.3. Офертата трябва да включва доставка, монтаж, пускане в действие и всички
материали необходими за пускане в експлоатация на съоръжениета а където се изисква и
обучение на персонала.
2.4. Гаранционен срок – минимум 30 /тридесет/ месеца от датата на въвеждане в
експлоатация. Гаранционният срок включва труд, резервни части, консумативи, транспорт
на специалистите, профилактика и всички разходи по гаранционното обслужване.
3. Срок на договора
Договорът влиза в сила от датата на подписването му и приключва с изпълнение на
дейностите, включени в предмета на обществената поръчка.
Срокът за доставка, монтаж, обучение и въвеждне в експлоатация е:
до 6 месеца от сключването на договора;
Срокът за цялостното изпълнение на дейностите по договора е:
до 48 месеца;
Опцията за удължаване срока на пълното следгаранционно обслужване е до 4 години.
4. Място на доставка и монтаж:

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Габрово - град Габрово, кв.
Велчевци;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Монтана - град Монтана, ул. 22
септември №46;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Перник - град Перник, ж.к. Табана,
ул. Илинден № 14;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Пазарджик град Пазарджик, ул. В.
Търново № 11;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Пловдив - град Пловдив, Г.С.
Раковски № 13;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Русе - град Русе, ж.к. Дружба 3, ул.
Н. Вапцаров № 20;

Дом за медикосоциални грижи за деца „Света Параскева“ гр. София - град
София, кв. Фондови жилища, ул. Порой № 16;

Дом за медикосоциални грижи за деца гр. Търговище - град Търговище, ул
Росица № 2;
Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа
посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”.

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.
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ГЛАВА ІІІ
Раздел I
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ ПО ЧЛ. 37, АЛ. 1, Т. 2 ОТ ЗОП И
Критерий за оценка: „НАЙ - НИСКА ПРЕДЛОЖЕНА ЦЕНА“.

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.
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ГЛАВА ІV. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПУБЛИЧНОСТ
При изпълнение на обществената поръчка, Изпълнителят трябва да предприеме всички
необходими мерки, за да осигури публичност на финансирането от страна на Европейския
Съюз. Тези мерки трябва да са в съответствие с приложимите правила за информиране и
публичност, предвидени в чл. 8 от Регламент на Комисията №1828/2006 и Приложение №1 към
него.
Конкретният Изпълнител е длъжен да прилага изискванията за публичност и
визуализация. Всяко едно средство за визуализация на проекта (анализи и списък с мерки и
годишните им актуализации) трябва да съдържа логото на ЕС, номера и наименованието на
проекта, и да посочва, че проектът е получил финансиране от Европейския фонд за регионално
развитие чрез Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г., на английски и
български език (съгласно Наръчника за визуализация и комуникация при външни дейности на
ЕС на адрес http://ec.europa.eu/europeaid/work/visibility/index_en.htm).
При изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
•
Да поддържа точно и систематизирано деловодство, архив, счетоводство и отчетност и
друга документация във връзка с извършваните услуги по този договор в съответствие с
изискванията на европейското и национално законодателство и които да подлежат на точно
идентифициране и проверка;
•
Да поддържа пълни, точни и систематични записи по отношение на извършваните
дейности, които да са достатъчни, за да се установи точно, че действителните разходи,
посочени във фактурите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са надлежно възникнали при изпълнението на
услугите по чл. 1 от договора. Необходимите документи по отношение на тези записи обхващат
всички документи, касаещи приходи и разходи, включително графици на работата на
експертите, самолетни и други билети, фишове за възнагражденията, изплатени на експертите,
фактури, касови бележки и др.
•
Да съхранява записите и документите за период от 5 (пет) години от предаването им на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-малко от 3 (три) години след приключването на Оперативна
програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.

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.
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ГЛАВА V
ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

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.
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ОБРАЗЕЦ №1
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/

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:…………………………………………………..
Лична карта №............................, издадена на......................... от .........................
телефон / факс: ............................. ………………………
3. Обслужваща банка:……………………………………
Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие:
IBAN…………………………………………… BIC……………………………………
Титуляр на сметката… ............................................................................. ………………..
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.
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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:
„…………………”, по обособена позиция №……
3. Запознати сме и се задължаваме да спазвам условията за участие в процедурата.
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.
4. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв
предлог данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието.
5.
Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ……………….
дни, но не по-малко от …….. календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще
остане обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този
срок.
6.
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.
7.
Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на
всички изисквания и задължения, поставени от Възложителя в провежданата процедура.
8.
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.
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.
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ОБРАЗЕЦ №2
ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР
Подписаният: …………………………………………………………………......................
(трите имена)
Данни по документ за самоличност..............................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на ………………………………………………………………………..
(длъжност)
на Участник:
………………………………, в процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет „………………….”, по позиция №……

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър
и неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ......................................

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

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.
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ОБРАЗЕЦ №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без б. „е“), ал. 2, т. 5 и ал. 5, т. 1
от Закона за обществените поръчки
Подписаният: ……………………………………………………....................................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ...............................................................................
………………………………………………………………………………………………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………
(длъжност)
на Участник: …………………………………………..………………,
възлагане на обществена поръчка с предмет „………………………..”,

в

процедура

за

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. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност,
свързана с предмета на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която е
извършено нарушението.
3. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения
по договор за обществена поръчка.

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.
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4. 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.
5. 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.
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 деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се
представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за
всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.

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.
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ОБРАЗЕЦ №4
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от Закона за обществените поръчки
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 „……………..”,

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
2. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация,
нито в подобна процедура, съгласно националните ми закони и подзаконови актове;
3. Представляваният от мен участник ...................................................................
(посочете фирмата на участника):
- не е в открито производство по несъстоятелност;
- не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740
от Търговския закон;
- 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.

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.
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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 задълженията1 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 няма наложено административно наказание за
наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5
години.
6. 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.
Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за 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 по чл.47, ал. 1, т. 2 и 3, ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от ЗОП

Декларация за отсъствие на цитираните обстоятелства е достатъчно да бъде подадена
от едно от лицата, които могат самостоятелно да представляват участника, когато участник е
юридическо лице, съобразно нормата на чл. 47, ал. 6 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 при спазване на
условията по чл. 47, ал. 6 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се
представя и в превод.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за
всеки един от тях, съобразно чл. 56, ал. 2 при условията на чл. 47, ал. 8 и от ЗОП.

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

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.
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ОБРАЗЕЦ №5
ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ
Декларация, съдържаща списък на изпълнените от участника договори през
последните три години за доставки сходни с предмета на поръчката, съгласно чл. 51,
ал. 1, т. 1 от ЗОП
Подписаният: ……………………………………………………………........................
(три имена)
Данни по документ за самоличност ...............................................................................
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаване
в качеството си на ……………………………………………………………………………
(длъжност)
на ……………………………………………………………………………………………... (наименование на участника)
участник:
…………………………………………..………………………………,в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „……………………….”,
ДЕКЛАРИРАМ:
През предходните три години представляваният от мен участник е изпълнил следните
договори за доставки сходни с предмета на поръчката, както следва:

Възложител
(Име, Лице за контакти и
телефон)

Описание на
доставените и
монтирани
стерилизатори

Стойност
на
договора

Дата и място
на
изпълнение

Дата на
въвеждане в
експлоатация

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.
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Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от:
 препоръка за добро изпълнение, издадена от възложителите(в оригинал или
заверени от участника копия). Всяка препоръка следва да съдържа
информация за възложителя, предмета на договора, неговата стойност,
дата на сключване и изпълнение, както и информация дали участникът е
реализирал добросъвестно договорните си задължения. Възложителят си
запазва правото да извършва проверки за съответствие на препоръките с
действително извършената работа. При установяване на несъответствие,
участникът се отстранява от процедурата, и/или
 други документи, издадени от лица, различни от участника, доказващи
изпълнението на договорите (заверени от участника копия).
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.

Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

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.
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ОБРАЗЕЦ №6
ДЕКЛАРАЦИЯ*
за участието или неучастието на подизпълнители
по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/..............................................................., с лична карта №
....................., издадена на .......................... от ........................ с ЕГН ..........................., в
качеството ми на .......................................... на ...............................................................................
(посочете длъжността)
(посочете фирмата на участника)
участник в обществена поръчка с предмет „………………………..”,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Участникът ........................................................................................................
(посочете фирмата на участника),
когото представлявам:
1. При изпълнението на горе цитираната обществена поръчка няма да използва/ще
използва подизпълнители;
2. Подизпълнител/и ще бъде/бъдат:............................................................,
(изписват се наименованията на 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.

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.
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ОБРАЗЕЦ № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
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 „……………………….”,
Д Е К Л А Р И Р А М:
1. От името на представляваното от мен дружество: ………………………………………
(посочете юридическото лице, 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)
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.
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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. Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните
документи:
4.1. Документ за регистрация или Единен идентификационен код съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър и Удостоверение за актуално състояние /регистрация №
.............. от ………… г. или еквивалентен документ съгласно националното законодателство
на чуждестранните лица.
*** Удостоверение за актуално състояние не се изисква, ако участникът е
регистриран или пререгистриран след 01.01.2008 г. по реда на Закона за търговския
регистър (ЗТР). В този случай е достатъчно да се посочи ЕИК на дружеството.
4.2. Доказателства за икономическото и финансовото състояние, съобразно вида и дела на
нашето участие: ………………………………………………………………….…
4.3. Доказателства за техническите възможности и квалификация, съобразно вида и дела
на нашето участие: ………………………………………………………………
4.4. Декларации за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП
(Декларациите следва бъдат по образците от документацията за участие, като
изискванията към участниците, относно лицата, които следва да попълнят и подпишат
такива декларации важат и за подизпълнителя, представени в оригинал);
5. Други документи, по преценка и съгласно изискванията на настоящата документация
за участие: ……………………………………………………………………
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)

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.
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ОБРАЗЕЦ № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки
за приемане на условията в проекта на договора
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 „……………………..”,
Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам / не приемам (ненужното
се зачертава ) условията в него.
Дата:

ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат)

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.
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Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
ОБРАЗЕЦ № 9
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„………………………………..”, по Обособена позиция № 1
ДО:____________________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:___________________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,
Булстат / ЕИК: ________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________
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: „…………………………”,
открита Решение № …………………… 2014 г. на д-р Таня Андреева - министър на
здравеопазването.
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е ………….. календарни дни.
1. За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо
предложение:

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.
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- предлаганата от нас апаратура/изделия отговаря на изискванията, описани в
„Технически параметри, характеристики на доставката" или притежава по-добри параметри.
- предложенията са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация пълен набор брошури с технически данни, представени в оригинал и в превод на български
език.
- оферираните апарати ще бъдат доставени, монтирани и настроени до готовност за
експлотация..
- офертата ни включва доставка, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване,
контрол на качеството, пускане в действие и предаване за експлоатация с всички
необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.
- предложените апарати са фабрично нови, произведени не по-рано от 2013 г., и не са
демонстрационни или рециклирани.
- предлаганата апаратура/изделия 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.
- задължаваме се да осигурим резервни части и принадлежности за „Триканален ЕКГ
апарат“ за срок не по-малък от 10 години след инсталирането.
2. Гаранция - сервиз
2.1. Гаранционният срок за „Триканален ЕКГ апарат“ е ….. /……../ месеца от
датата на инсталиране и пускане в действие;
2.2. Гаранционният срок за всички останали медицински апарати/изделия от
Приложениета следва да е ………../но не по-малък от гаранционният срок на
производителя/;
2.3. По време на гаранционния срок не само ще поправяме възможните повреди, но
и ще извършваме профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на
производителя.
2.4. Предоставяме и пълен списък на всички материали и консумативи, необходими за
работата на устройството. (основният състав на устройството не трябва да бъде посочван в
списъка) /където е приложимо/.
3. Обучение
3.1. Ще предоставим необходимото обучение на потребителите и техническия
персонал, съгласно препоръките на производителя или спецификациите на тръжната

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.
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процедура. Заедно с офертата предоставяме и безплатно пълно Ръководство за употреба на
производителя на български език на хартиен и електронен носител, в което ще има ясни
инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички
приложения, както и необходимите материали за провеждане на обучения за потребителите.
3. Обучението на служители на болници, свързано с ползването на предмета на
поръчката ще бъде организирано, както следва: ......................
Забележка: Обучение на съответните лица от персонала за работа със съответната
апаратура трябва да бъде с обща продължителност от мин. 5 дни след въвеждане в
експлоатацията.
4. Гаранционните срокове на предлаганата от нас апаратура и софтуер в изпълнение
на поръчката са както следва:
- Гаранционния срок на доставеното оборудване е …………месеца
5. Гаранционно обслужване.
Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за
период от ........ (минимум 30 /тридесет/) от датата на въвеждане в експлоатация.
Гаранционният срок включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на
специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на
производителя и всички разходи по гаранционното обслужване.
Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран
сервиз на производителя, като максималното време за реакция/отстраняване на повредата е
.......... (от 24-72) часа.
Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в
периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи и доставено и
монтирано оборудване.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
Приложения:
1. Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от
производителя или неговият упълномощен представител - копие на оригинала и в
легализиран превод на български език;
2. Декларирация за предоставяне на едно копие от сервизното ръководство (на български
или английски език) в електронен формат и едно копие на хартия /където е приложимо/.

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.
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3. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри с графи
изискано/предложено, съответстващи с приложения доказателствен материал в Плик №1 за
всяка отделна позиция от таблицата;
4. Гаранция от производителя за оборудването;
5. Магнитен носител на техническото предложение
6. Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще
представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че
оборудването не е демооборудване, не е демонстрационно и не е рециклирано и относно
датата, на която същото е напуснало завода на производителя е фабрично ново,
неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2013 г;
7. Декларация, че участникът ще осигурява и поддържа документирана система, съгласно
изискванията на чл. 82, ал. 4 от ЗМИ;
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

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.72 от 121

Европейски фонд
регионално развитие

за

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
ОБРАЗЕЦ № 10
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„………………………………..”, по Обособени позиции № 2-9
ДО:____________________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:___________________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,
Булстат / ЕИК: ________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________
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: „…………………………”,
открита Решение № …………………… 2014 г. на д-р Таня Андреева - министър на
здравеопазването
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е ………….. календарни дни.
1. За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо
предложение:

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.
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Мебели
Мебелите отговарят на изискванията за ергономичност и безопастност на
работното място;
Повърхността на мебелите не дава отблясъци и а не променя цвета си под
въздействие на светлината;
Плоскостите ще са с гладки повърхности, гарантиращи лесно хигиенизиране;
Плотовете ще са произведени от ламинирани ПДЧ плоскости от дървесни
частици, покритие меламин, отговарящи на следните български стандарти: БДС EN 14323;
Рафтовете ще са подвижни, кантирани от всички страни с PVC кант с цвета на
плоскостта;
Мебелите ще са с крачета, с възможност за многократно нивелиране;
Чекмеджетата ще са с метални ролкови водачи;
Крепежните елементи ще са метални, осигуряващи многократно разглобяване
и сгробяване;
Конструкциите ще са без видими връзки, сглобки и болтове по външните
повърхности;
- Дамаските на мебелите/столовете отговарят на стандарти за износоустойчивост,
устойчивост на светлина и устойчивост на пламък;
Гаранционният срок за всички мебели от Приложенията е ………. (не по-малък
от 12 /дванадесет/ месеца от датата на монтажа и подписване на приемо-предавателният
протокол от двете страни).
Офис обзавеждане /конфигурация-компютър, принтер, телефон/
- Предлаганата апаратура/изделие отговаря на изискванията, описани в „Технически
параметри, характеристики на доставката" или притежава по-добри параметри.
- Предлаганото оборудване е ново, неупотребявано и фигурира в продуктовата листа
на производителя за 2013 г.
- Предлаганото оборудване отговаря на нормативите на Европейските и
международните стандарти за енергийна ефективност, електромагнитна съвместимост,
радиочестотни смущения и нива на шум.
- Гаранционен срок за посочената конфигурация от компютър, принтер, телефон е
…….. (не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца);
- Време за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем: е до 24
часа след изпращане от страна на Възложителя на заявка за проблем.
- Диагностиката на проблема ще се извършва на мястото на доставката в съответното
преструктурирано ДМСГД.
- Срок за отстраняване на възникнал проблем: до 3 работни дни.
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.
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- Отстраняването на възникнал проблем ще се извърши на мястото на доставката в
съответното преструктурирано ДМСГД, а когато това е невъзможно - в следната сервизна
база ………………………..
- Ако по причини, независещи от нас, възникнал проблем не може да бъде отстранен
в предвидения срок, ние се задължаваме да осигурим оборотна техника с показатели, не полоши от тези на повредената техника, до приключване на ремонта.
- Всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали
части и устройства, както и транспортирането на техниката от местоположението до сервиза
и обратно са за наша сметка.
Бяла техника/гаранция
- Ще осъществим гаранционна поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден
от производителя на техниката, като през гаранционният срок участниците ще поемат
всички разходи – транспорт, труд, резервни части и др. на доставените изделия, посочени в
техническите спецификации;
- Ще извършим пълна подмяна на оборудването с отклонение в качеството;
- Доставените изделия са нови, неупотребявани, и не са спрени от производство.
- Гаранционния срок на доставеното оборудване е ………… месеца
2. Гаранционно обслужване.
Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за
период от ........ (минимум 30 /тридесет/) от датата на въвеждане в експлоатация.
Гаранционният срок включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на
специалистите, профилактика, контрол на качеството съгласно инструкциите на
производителя и всички разходи по гаранционното обслужване.
Гаранционното обслужване на доставената апаратура ще извършваме в оторизиран
сервиз на производителя, като максималното време за реакция/отстраняване на повредата е
.......... (от 24-72) часа.
Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в
периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи и доставено и
монтирано оборудване.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
Приложения:
1. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри с графи
изискано/предложено, съответстващи с приложения доказателствен материал в Плик №1 за
всяка отделна позиция от таблицата;
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.
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2. Гаранция от производителя за оборудването;
3. Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще
представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че
оборудването не е демооборудване, не е демонстрационно и не е рециклирано и относно
датата, на която същото е напуснало завода на производителя е фабрично ново,
неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2013 г;
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

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.
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ОБРАЗЕЦ № 11
ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„………………………………..”, по Обособена позиция № 10
ДО:____________________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:___________________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._____________________________№ ___,
тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________съд,
Булстат / ЕИК: ________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________
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: „…………………………”,
открита Решение № …………………… 2014 г. на д-р Таня Андреева - министър на
здравеопазването.
Срокът за изпълнение на предмета на поръчката е ………….. календарни дни.
1. За изпълнение на поръчката предлагаме следната разработка на техническо
предложение:
- Обзавеждането на залата за рехабилитация и лечебна физкултура ще е
безопасно, удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн.
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.
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- Ще може да бъде нивелирано (където е приложимо), за да се компенсират
неравности по пода и стените на помещенията, в които се монтират.
- Ще може да бъде разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му.
- Обзавеждането няма да променя цвета си от пряка слънчева светлина, ще е с
възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно; ще е устойчиво срещу драскане и
изгаряне.
2. Гаранционно обслужване.
Гаранционния срок е ………..
Ангажираме се да извършваме пълно гаранционно обслужване за наша сметка за
период от ........ (минимум 30 /тридесет/) от датата на въвеждане в експлоатация.
Ангажираме се да отстраняваме за наша сметка всички появили се скрити дефекти в
периода на гаранционния срок на извършените от нас монтажни работи и доставено и
монтирано оборудване.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно
съответствие с гореописаната оферта.
Приложения:
1. Попълнена таблица за съответствие с техническите параметри с графи
изискано/предложено, съответстващи с приложения доказателствен материал в Плик №1 за
всяка отделна позиция от таблицата;
2. Гаранция от производителя за оборудването;
3. Декларация, че при доставката на оборудването, участникът определен за изпълнител, ще
представи Сертификат (или друг удостоверителен документ) от производителя, че
оборудването не е демооборудване, не е демонстрационно и не е рециклирано и относно
датата, на която същото е напуснало завода на производителя е фабрично ново,
неупотребявано и ще бъде произведено не по-рано от 2013 г;
ДАТА: _____________ г.

ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________

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.
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ОБРАЗЕЦ № 12
Обособена позиция № 1
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
Днес, …….......…... г., в гр. София между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл.
„Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 00695317Ю, Дан. № 122 202 705 1, представлявано д-р Таня
Андреева - министър на здравеопазването и Цветанка Митева – директор на дирекция „СФ”,
наричано по - долу за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление: ………………..,
Район “………..…….”, ж.к.”…………………………….”, ул.”………………….” №….,
БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от ………………… - управител/изпълнителен
директор, от друга страна, наричано по – долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/………. г. на д-р
Таня Андреева - министър на здравеопазването за класиране на участниците и избор на
изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:
……………………………. , открита с Решение № ............../..................... г. на д-р Таня
Андреева - министър на здравеопазването, в изпълнение на Договор за предоставяне на
безвъзмездна помощ № …………………….., проект …………………………. 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
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на
възнаграждение да достави ………………………………….. наричано по-долу за краткост
„оборудването” или „вещта”.
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.
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(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните
дейности:
1.
доставка монтаж, инсталация и пускане в експлоатация /където е необходимо/ на
доставеното оборудване;
2.
обучение за работа с 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:
………………………………………….
………………………………………….
(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху него.
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 ..........…………., считано от датата на подписване на договора.
(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) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя оборудването в конкретните лечебни заведения в
едномесечен срок от получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5) Сроковете за монтаж, въвеждане в експлоатация и обучение на персонала са ............... (но
не повече от 6 /шест/) месеца след доставка.
(6) Срокът за гаранционна поддръжка на доставеното медицинско оборудване
………………………………………………….. (посочва се съгласно Техническата оферта на
изпълнителя).
(7) Общият срок за доставка, монтаж, обучение и въвеждне в експлоатация е до 6 месеца от
сключването на договора, като срокът за цялостното изпълнение на дейностите по договора
(доставка, монтаж, обучение, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване) е до
……….
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.
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(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, където стойността на ДДС е ………………… (с
думи …………………………………) лв.
(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор и включва:
.......... лв. – .......... лв. – цена за доставка на оборудването, в която се включва доставка до
съответното ДМСГД (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), монтаж,
инсталация, въвеждане в експлоатация, обучение за работа, гаранционно обслужване
(поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на
производителя);
(3) Цените по ал. 2 са окончателни и не подлежат 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 в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на
приемо-предавателен протокол за изпълнените работи и оригинална фактура;
(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 по програма „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца
от 0 до 3 г.", в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и е част от схемата за безвъзмездна финансова
помощ BG161PO001/1.1-08/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на

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.
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държавни лечебни и здравни заведения в градските агломерации” по операция 1.1 „Социална
инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско 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. (1) Финансирането по чл. 3, ал. 2, т. 1 от настоящия договор се извършва със средства,
отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна
финансова помощ „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0
до 3 г.", в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.108/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и е част от схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.108/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и
здравни заведения в градските агломерации” по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
(2) Финансирането по чл. 3, ал. 2, т. 2 от настоящия договор се извършва със средства от
бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
поддържа екип от специалисти със съответната квалификация.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екип, който да организира
извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка връзка с
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по всички въпроси, касаещи задълженията и отговорностите на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този договор.
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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, както и да привлича нови подизпълнители.
(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
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 въвеждане в експлоатация, упълномощеното от възложителя лице да приеме
доставеното оборудването
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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) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1.
да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;
2.
да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;
3.
въвеждането му в експлоатация;
4.
да осигури за своя сметка транспорта по доставката на оборудването до
местоизпълнението по договора;
5.
да осигури гаранционно обслужване на оборудването;
6.
да проведе обучение на персонала на ................ Лицата, които са обучени се посoчват
в списък, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
7.
да действа с грижата на добрия търговец, с необходимото старание и 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
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демонстрационно оборудване, не е рециклирано и съдържащо информация относно датата,
на която същото е произведено от производителя;
9. да достави апаратура/изделия която/ито отговаря/т на изискванията, описани в
„Технически параметри, характеристики на доставката" или притежава по-добри параметри.
10. доставените изделия да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация
- пълен набор брошури с технически данни, представени в оригинал и в превод на български
език.
11. оферираните апарати да бъдат доставени, монтирани и настроени до готовност за
експлотация..
12. изпълнението на дейностите по договора включва доставка, инсталация и монтаж,
настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и предаване за
експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи.
13. предложените апарати да са фабрично нови, произведени не по-рано от 2013 г., и да не
са демонстрационни или рециклирани.
14. предлаганата апаратура/изделия да притежават СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с
нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и
чл. 15 от ЗМИ.
15. да осигури резервни части и принадлежности за „Триканален ЕКГ апарат“ за срок не помалък от 10 години след инсталирането.
(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЯЛЕТ не може да изпълни
произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване 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 следните
документи: 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 непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от
следващото плащане по Договора 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. 7 от датата по чл. 30, ал. 2.
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(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.
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;
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 <име на Изпълнителя> и 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 изпълнние на настоящия договор подлежат на
възстановяване по следната банкова сметка:
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БНБ Централно управление,
IBAN: BG83 BNBG 9661 3000 1293 01,
BIC код на БНБ – BNBG BGSD
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на
договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжн 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 приемнопредавателен 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 извърши всички
проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение,
което се удостоверява с констативни протоколи.
(4) За монтажа и след въвеждането в експлоатация 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.
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ІХ. КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 21. (1) За срока на действие на настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да
изисква:
1.
писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители 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. 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 3 % (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: BG83 BNBG 9661
3000 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.
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. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 60
(шестдесет) дни след изтичане на срока за пълно гаранционно обслужване по чл. 2, ал. 7,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.
Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока
определен по чл. 25, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на
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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
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 30 месеца) от
оторизиран сервиз на производителя.
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в
експлоатация на оборудването.
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:
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1. време за констатиране на проблема – до 8 /осем/ часа, седем дни в седмицита, двадесет и
четири часа в денонощието часа от съобщаването за проблем от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или
определено от него лице;
2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след констатиране
на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между странит
протокол.
(2) При необходимост от продължителен ремонт (повече от 48 (четиридесет и осем часа),
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое,
от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до
завършване на ремонта.
Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на
оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 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.
Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури оригинални резервни части, свързани с
експлоатацията на доставеното медицинско оборудване за период от 8 години, след изтичане
на гаранционния срок.
ХІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение
на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации,
Техническата оферта и Ценовата оферта.
Чл. 37. (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;
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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. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е
погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.
Чл. 39. 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. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
плати цената на вещта по чл. 3.
Чл. 41. (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
отговорност и обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две 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 чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 25 % от цената на договора.
Чл. 42. (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. 43. (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.

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.
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(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. 44. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по
общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
ХІIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 45. (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
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.

Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в
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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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(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.
XІV. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ
НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА
ДОГОВОРА
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.
Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в
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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
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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;
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. 7 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.
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„Регионално развитие“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
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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
непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във
времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото)
изпълнение.
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.
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:
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.
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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 – Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 5 – Гаранция за добро изпълнение.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
..................................
Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВ
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗСВАНЕТО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
……………………….

ЦВЕТАНКА МИТЕВА
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СФ”

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.
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ОБРАЗЕЦ № 13
Обособена позиция № 2-10
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ ……………………..……………
Днес, …….......…... г., в гр. София между:
МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, с адрес: София 1000, пл.
„Света Неделя” № 5, БУЛСТАТ 00695317Ю, Дан. № 122 202 705 1, представлявано от д-р
Таня Андреева - министър на здравеопазването и Цветанка Митева – директор на дирекция
„СФ”, наричано по - долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна
и
“…………..…………….” ………….…, със седалище и адрес на управление:
………………..,
Район
„………..…….”,
ж.к.”…………………………….”,
ул.
”………………….” №…., БУЛСТАТ/ЕИК ……………..., представлявано от …………………
- управител/изпълнителен директор, от друга страна, наричано по – долу за краткост
ИЗПЪЛНИТЕЛ”,
на основание чл. 41 от Закона за обществените поръчки и Решение № ……/………. г.
на д-р Таня Андреева - министър на здравеопазването за класиране на участниците и избор
на изпълнител на обществена поръчка, възлагана чрез открита процедура с предмет:
……………………………. , открита с Решение № ............../..................... г. на д-р Таня
Андреева - министър на здравеопазването, в изпълнение на Договор за предоставяне на
безвъзмездна помощ № …………………….., проект …………………………. 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
Чл. 1. (1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане на
възнаграждение да достави ………………………………….. наричано по-долу за краткост
„оборудването” или „вещта”.
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.
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(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните
дейности:
1. доставка монтаж, инсталация и пускане в експлоатация /където е необходимо/ на
доставеното оборудване;
2. 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:
………………………………………….
………………………………………….
(5) С въвеждането в експлоатация на оборудването ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху него.
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 оборудването в срок до
..........…………., считано от датата на подписване на договора.
(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) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя оборудването в конкретните лечебни заведения в
едномесечен срок от получаване на писмена заявка от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(5)
Срокът
за
гаранционна
поддръжка
на
доставеното
оборудване
…………………………………………………..
(6) Общият срок за доставка, монтаж и въвеждне в експлоатация е до 6 месеца от
сключването на договора, като срокът за цялостното изпълнение на дейностите по договора
(доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и гаранционно обслужване) е до ……….
(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.
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.
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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, където стойността на ДДС е ………………… (с
думи …………………………………) лв.
(2) Цената по ал. 1 съставлява цялостно възнаграждение, дължимо от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на услугите по този договор и включва:
.......... лв. – .......... лв. – цена за доставка на оборудването, в която се включва доставка до
съответното ДМСГД (опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове), монтаж,
инсталация, въвеждане в експлоатация, гаранционно обслужване (поправка на повреди,
профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя);
(3) Цените по ал. 2 са окончателни и не подлежат 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 в срок до 30 (тридесет) дни след представяне на
приемо-предавателен протокол за изпълнените работи и оригинална фактура;
(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 по програма „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца
от 0 до 3 г.", в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ
BG161PO001/1.1-08/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна
програма «Регионално развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейския фонд за регионално развитие и е част от схемата 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 операция 1.1 „Социална
инфраструктура” на приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”.
(3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
при:
Банка: ……………………….
IBAN: ……………………….
BIC: ………………………….
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.
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(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сумата, която не е призната за плащане
от Договарящия орган по вина на Изпълнителя.
ІV. ФИНАНСИРАНЕ
Чл. 5. (1) Финансирането по чл. 3, ал. 2, т. 1 от настоящия договор се извършва със средства,
отпуснати от средносрочна рамкова инвестиционна програма по схема за безвъзмездна
финансова помощ „Преструктуриране на Домовете за медико-социални грижи за деца от 0
до 3 г.", в изпълнение на схема за предоставяне на безвъзмездна помощ BG161PO001/1.108/2014, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално
развитие» 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за
регионално развитие и е част от схемата за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.108/2010 „Подкрепа за реконструкция, обновяване и оборудване на държавни лечебни и
здравни заведения в градските агломерации” по операция 1.1 „Социална инфраструктура” на
приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие”
(2) Финансирането по чл. 3, ал. 2, т. 2 от настоящия договор се извършва със средства от
бюджета на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
V. ЕКИП НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 6. За изпълнение на задълженията си по този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да
поддържа екип от специалисти със съответната квалификация.
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да определи Ръководител на екип, който да организира
извършването на дейностите от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да бъде в пряка 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, както и да привлича нови подизпълнители.
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.
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(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:
4. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от
подизпълнителите;
5. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение
на договора;
6. 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
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 въвеждане в експлоатация, упълномощеното от възложителя лице да приеме
доставеното оборудването
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;

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.
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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) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
- да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;
- да декларира, че е единствен собственик на оборудването, предмет на договора;
- доставените мебелите да отговарят на изискванията за ергономичност и безопастност на
работното място;
- повърхността на мебелите да не дава отблясъци и да не променя цвета си под
въздействие на светлината;
- плоскостите да са с гладки повърхности, гарантиращи лесно хигиенизиране;
- плотовете да са произведени от ламинирани ПДЧ плоскости от дървесни частици,
покритие меламин, отговарящи на следните български стандарти: БДС EN 14323;
- рафтовете да са подвижни, кантирани от всички страни с PVC кант с цвета на
плоскостта;
- мебелите да са с крачета, с възможност за многократно нивелиране;
- чекмеджетата да са с метални ролкови водачи;
- крепежните елементи да са метални, осигуряващи многократно разглобяване и
сгробяване;
- конструкциите да са без видими връзки, сглобки и болтове по външните повърхности;
- дамаските на мебелите/столовете да отговарят на стандарти за износоустойчивост,
устойчивост на светлина и устойчивост на пламък;
- гаранционният срок за всички мебели от Приложенията е ………. (не по-малък от 12
/дванадесет/ месеца от датата на монтажа и подписване на приемо-предавателният
протокол от двете страни).
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.
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- предлаганата апаратура/изделие да отговаря на изискванията, описани в „Технически
параметри, характеристики на доставката" или да притежава по-добри параметри.
- предлаганото оборудване да е ново, неупотребявано и фигурира в продуктовата листа
на производителя за 2013 г.
предлаганото оборудване да отговаря на нормативите на Европейските и
международните стандарти за енергийна ефективност, електромагнитна съвместимост,
радиочестотни смущения и нива на шум.
- гаранционен срок на посочената конфигурация от компютър, принтер, телефон да е
………….. (не по-малко от 36 /тридесет и шест/ месеца);
- времето за реакция и за извършване на диагностика при възникнал проблем: да е до
24 часа след изпращане от страна на Възложителя на заявка за проблем.
- диагностиката на проблема да се извърши на мястото на доставката в съответното
преструктурирано ДМСГД.
- срокът за отстраняване на възникнал проблем: да е до 3 работни дни.
- отстраняването на възникнал проблем да се извърши на мястото на доставката в
съответното преструктурирано ДМСГД, а когато това е невъзможно - в следната сервизна
база ………………………..
- ако по причини, независещи от него, възникнал проблем не може да бъде отстранен в
предвидения срок, се задължава да осигури оборотна техника с показатели, не по-лоши
от тези на повредената техника, до приключване на ремонта.
- всички разходи по отстраняването на проблем, ремонт или замяната на дефектирали
части и устройства, както и транспортирането на техниката от местоположението до
сервиза и обратно да са за негова сметка.
- да осъществява гаранционна поддръжка за минимум срока на гаранцията, даден от
производителя на техниката, като през гаранционният срок да поеме всички разходи –
транспорт, труд, резервни части и др. на доставените изделия, посочени в техническите
спецификации;
- да извърши пълна подмяна на оборудването с отклонение в качеството;
- доставените изделия да са нови, неупотребявани, и да не са спрени от производство.
- обзавеждането на залата за рехабилитация и лечебна физкултура да е безопасно,
удобно, функционално, ергономично и с добър съвременен дизайн /за Позиция № 10/.
- обзавеждането на залата за рехабилитация и лечебна физкултура да може да бъде
нивелирано (където е приложимо), за да се компенсират неравности по пода и стените на
помещенията, в които се монтира /за Позиция № 10/.
- обзавеждането на залата за рехабилитация и лечебна физкултура да може да бъде
разглобявано и сглобявано, без загуба на качествата му /за Позиция № 10/..
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.
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- обзавеждането да не променя цвета си от пряка слънчева светлина, да е с
възможност да бъде обслужвано и почиствано лесно; да е устойчиво срещу драскане и
изгаряне.
(2) В случай, че по каквато и да е причина ИЗПЪЛНИТЯЛЕТ не може да изпълни
произтичащите от настоящия договор задължения за гаранционно обслужване 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 следните
документи: 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 непредставянето на документи води до последващи разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
тези разходи се покриват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ги удържа от
следващото плащане по Договора 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. 7 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.
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;
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
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.
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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 <име на Изпълнителя> и 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 изпълнние 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
(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да следи и докладва за нередностите при изпълнение на
договора. В случай на установена нередност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжн 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 приемнопредавателен 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,
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.
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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 извърши всички
проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение,
което се удостоверява с констативни протоколи.
(4) За монтажа и след въвеждането в експлоатация 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:
- писмени и устни обяснения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и неговите служители по въпроси,
свързани с изпълнение на задълженията му по този договор;
- 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.

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.
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Х. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 23. 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 3 % (три на сто) от цената по чл. 3,
ал. 1 без ДДС в една от следните форми:
3. оригинал на платежно нареждане за парична сума, преведена по банкова сметка на
Министерство на здравеопазването: БНБ Централно управление, IBAN: BG21 BNBG 9661
3000 1293 01, BIC код на БНБ – BNBG BGSD,
4. 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.
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. 25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок до 60
(шестдесет) дни след изтичане на срока за пълно гаранционно обслужване по чл. 2, ал. 7,
освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата.
Чл. 26. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока
определен по чл. 25, 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
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.
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.
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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
борудването за срок от ........................................
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на протокола за въвеждане в
експлоатация на оборудването.
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 8 /осем/ часа, седем дни в седмицита,
двадесет и четири часа в денонощието часа от съобщаването за проблем от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или определено от него лице;
2. време за oтстраняване на проблема – определя се от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след
констатиране на проблема по предходната точка и се посочва в двустранно подписан между
странит протокол.
(2) При необходимост от продължителен ремонт (повече от 48 (четиридесет и осем часа),
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да замени временно ремонтирания модул/устройство със свое,
от същия функционален тип, което да се използва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ през времето до
завършване на ремонта.
Чл. 34. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на
оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 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
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.
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характеристики, ако недостатъкът го прави негодно за използване по предназначение.
Всички разходи по замяната са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 35. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да осигури оригинални резервни части, свързани с
експлоатацията на доставеното медицинско оборудване за период от 8 години, след изтичане
на гаранционния срок.
ХІI. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 36. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното, срочното и качествено изпълнение
на дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации,
Техническата оферта и Ценовата оферта.
Чл. 37. (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. 38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато оборудването е
погинало или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.
Чл. 39. 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. 40. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не
плати цената на вещта по чл. 3.
Чл. 41. (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
отговорност и обслужване” и/или неизпълнение на чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се
задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 0,2% (нула цяло и две 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.
Този документ е създаден в рамките на проекти, неразделна част от Средносрочната рамкова инвестиционна програма в
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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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(2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ХІ „Гаранционна
отговорност и обслужване” и/или чл. 13, ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в
размер на 25 % от цената на договора.
Чл. 42. (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. 43. (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. 44. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по
общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка.
ХІIІ. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 45. (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
цифров формат), събрани, получени или създадени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във връзка с
изпълнението на договора, имат статут на конфиденциална информация.
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(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.
XІV. 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:
7. 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;
8. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
9. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
10.
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
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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;
11.
спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал. 5 от ЗОП;
12.
при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.
(2) С изтичането на срока па чл. 2, ал. 7 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:
3. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. 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
непълно (в предметно отношение), частично (в количествено отношение), забавено (във
времево отношение) и/или лошо (всяко друго, което не съответства на дължимото)
изпълнение.
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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.
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:
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Приложение № 1 – Техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,
Приложение № 2 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 – Предлагана цена на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 4 – Списък на квалифицираните специалисти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 5 – Гаранция за добро изпълнение.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
........................................
Д-Р ТАНЯ АНДРЕЕВА
МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
....................................

ЦВЕТАНКА МИТЕВА –
ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „СФ”
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ОБРАЗЕЦ №13
Обособени позиции № 1 и № 10
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„…………………………………” открита с Решение № …………………………
ДО:_____________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:_____________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,
ЕИК / Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________
Разплащателна сметка:
банков код:___________________;
банкова сметка:_______________ ;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;
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УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в
обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„………………………”,във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:
Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка
е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС
и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.
Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на
договора за изпълнение на поръчката.
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.
1. Обща цена за придобиване на оборудването по обособена позиция ……
е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без
и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.
Поз№

Вид на
оборудването

мярка

количество

Ед.цена
без ДДС

ДДС

Ед. цена
с ДДС

Обща цена без Обща
ДДС
ДДС

цена

с

която, отговаря на следните условия и включва:
единична крайна цена с всички разходи, свързани с изпълнението на съответната обособена
позиция - доставката до мястото на изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни
сборове, такси, монтаж, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на
качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за
експлоатацията принадлежности и консумативи, обучение за работа и гаранционна
поддръжка, в която се включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на
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специалистите, поправка на повреди, профилактика, контрол на качеството, съгласно
инструкцията на производителя, всички разходи по гаранционното обслужване;
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валиден ще бъде
сборът от единичните цена в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени в офертата.
При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с
цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.
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 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: …………… г.

Подпис и печат: ....................................

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

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.118 от 121

Европейски фонд
регионално развитие

за

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
ОБРАЗЕЦ №14
Обособени позиции от № 2 до № 9
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА
ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„…………………………………” открита с Решение № …………………………
ДО:_____________________________________________________________
(наименование и адрес на възложителя)
От:_____________________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № _______,
тел.: __________________ , факс: ________________, e-mail: _______________
регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на ______________ съд,
ЕИК / Булстат: _____________________________,
Дата и място на регистрация по ДДС: ___________________________________
Разплащателна сметка:
банков код:___________________;
банкова сметка:_______________ ;
банка: _______________________ ;
град/клон/офис: _______________;
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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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Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в
обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет
„………………………”,във връзка с което Ви представяме нашата оферта, както следва:
Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на обществената поръчка
е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС
и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.
Посочената обща цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на
договора за изпълнение на поръчката.
Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на поръчката.
1. Обща цена за придобиване на оборудването по обособена позиция ……
е: ……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без
и………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС.

ДДС

която, отговаря на следните условия и включва:
единична крайна цена с всички разходи, свързани с изпълнението на съответната обособена
позиция - доставката до мястото на изпълнение, опаковка, транспорт, застраховки, митни
сборове, такси, монтаж, инсталация и монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на
качеството, пускане в действие, предаване за експлоатация с всички необходими за
експлоатацията принадлежности и консумативи, обучение за работа и гаранционна
поддръжка, в която се включва труд, резервни части, консумативи, транспорт на
специалистите, поправка на повреди, профилактика, контрол на качеството, съгласно
инструкцията на производителя, всички разходи по гаранционното обслужване;
Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от
документацията по процедурата.
При несъответствие между предложените единична и обща цена, валиден ще бъде
сборът от единичните цена в офертата. В случай, че бъде открито такова несъответствие, ще
бъдем задължени да приведем общата цена в съответствие с единичните цени в офертата.
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.
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Проектите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и
от държавния бюджет на Република България
При несъответствие между предложената цена, изписана словом и цената, посочена с
цифри, валидна ще бъде цената, посочена словом.
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 3 % от стойността му, без ДДС.

Дата: …………… г.

Подпис и печат: ....................................

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

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.
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