
  

Стр. 1 от 14 

 

 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: .......подписано и заличено на основание чл.2 от ЗЗЛД........ 

д-р  Жанина Йорданова Иванова 

Възложител и Директор на РЦТХ Варна 
 

 

 

ДОКУМЕНТАЦИЯ  

ЗА  

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА 

 С ПРЕДМЕТ: 

 

„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на 

прогнозни количества и видове  реагенти за имунохематологични 

изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите на 

РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции” 
        

 

 

Гр.Варна, 2018 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Стр. 2 от 14 

СЪДЪРЖАНИЕ 
 

І. ОБЯВА (по образец) 

 

ІІ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ЧЛ. 20, АЛ.3 ОТ ЗОП (по образец) 

 

ІІІ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА  ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ  

 

V. СРОК   И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ  

 

VІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

1. Технически спецификации; 

2. Общи изисквания към изпълнение на поръчката; 

 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания; 

2. Лично състояние; 

3. Критерии за подбор на участниците; 

 

VІІІ. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

ІХ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА 

1. Изисквания към офертата; 

2. Съдържание на офертата; 

3. Подаване на офертата; 

4. Валидност на офертата; 

5. Комуникация между Възложител и участниците; 

 

Х. ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 

ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР, ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ И НАЧИН НА 

ПЛАЩАНЕ 

 

ХІІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

ХІІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

 

ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ ОБРАЗЦИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Стр. 3 от 14 

ІІІ. ОПИСАНИЕ НА  ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

 

        Предметът на настоящата обществена поръчка е „Периодични доставки осъществени 

чрез покупка по заявка на прогнозни количества и видове  реагенти за 
имунохематологични изследвания на пациенти и  медицински консумативи за 
нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции”. 
Правно основание: чл. 186 и сл. от ЗОП във връзка с чл. 20,  ал. 3 по реда на глава двадесет и 

шеста от Закона за обществените поръчки (публично състезание) 

      Настоящата поръчка включва периодични доставки на реагенти за 

имунохематологични изследвания на пациенти и медицински консумативи за нуждите 

на РЦТХ-Варна, необходими за период от 1 (една) календарна година, подробно 

описани по вид и количество в Техническата спецификация, които следва да 

отговарят на минималните изисквания и да не надхвърлят прогнозната обща стойност 

69225.00лв. (петдесет и шест хиляди сто осемдесет и девет) лв. без ДДС.  

Посочените количества в Техническата спецификация са прогнозни за период 

от една година и Възложителят не се ангажира със закупуването им в пълен обем, а в 

зависимост от необходимостта и финансовите си възможности. 

 

 ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
        Процедурата включва девет обособени позиции, съдържащи в себе си по няколко 

под номенклатурни единици, а именно: 

         

• Обособена позиция №1 «Тест-реагенти за определяне на кръвни групи на 

пациенти» с прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция от 
10 405.00 лв. без ДДС. В обема на обособена позиция № 1 са включени 

осеммедицински изделия посочени в следните  номенклатурни единици:  

             №1.1. Моноклонален анти-А реагент І-ра хибридомна линия – количество до 

2500 мл; 

             №1.2. Моноклонален анти-В реагент I-ра хибридомна линия – количество до 

2500 мл; 

             №1.3. Моноклонален анти-АВ реагент І-ра хибридомна линия – количество до 

2500 мл 

             №1.4. Моноклонален анти-D реагент І-ра хибридомна линия –количество до 

3000 мл. 

             №1.5. Моноклонален анти-А реагент ІI-ра хибридомна линия – количество до 

500 мл; 

             №1.6. Моноклонален анти-В реагент ІI-ра хибридомна линия – количество до 

500 мл; 

             №1.7. Моноклонален анти-АВ реагент ІI-ра хибридомна линия – количество до 

500 мл 

             №1.8. Моноклонален анти-D реагент IgM/IgG ІI-ра хибридомна линия –

количество до 550 мл 

Всички тест-реагенти оферирани за изпълнение на обособена позиция №1 да са за 

работа на плочка, в епруветка и микроплака. Тест-реагентите следва да бъдат от 2 

(две) хибридомни линии от 2 източника. Задължително е изпълнението в съвкупност 

на позицията. Посоченото количество е „количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен 

да заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества 

съгласно действителните си нужди и финансовия ресурс с който разполага, но не 

повече от договореното.  

         -Обособена позиция №2- „ Моноклонални тест-реагенти за определяне на Rh 

фенотип“ с прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция до 1920.00 

лева без ДДС. В обема на обособена позиция № 2 са включени четири под 

номенклатурни еденици , както следва: 

             №2.1. Моноклонален анти-С реагент – количество до 20 мл; 

             №2.2. Моноклонален анти-с реагент – количество до 50 мл; 



  

Стр. 4 от 14 

             №2.3. Моноклонален анти -Е реагент – количество до 20 мл 

             №2.4. Моноклонален анти -е реагент –количество до 50 мл 

           Всички оферирани тест реагенти, включени в обема на обособената позиция №2 

(№2.1.; 2.2; 2.3, 2.4) трябва да бъдат от един производител и да са предназначени за 

работа на микроплака и предметно стъкло. Възложителят изисква съвкупно 

изпълнение, т.е. да се оферират всички тест реагенти включени в обема на обособена 

позиция №2. 

           Посоченото количество е „количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да 

заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества 

съгласно действителните си нужди и финансовия ресурс с който разполага, но не 

повече от договореното..    

 

         - Обособена позиция №3- „ Моноклонален анти-Н реагент  с количество до 20 

мл“ с прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция № 3 до 100.00 

лева без ДДС.  

         Посоченото количество е „количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви 

за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества съгласно 

действителните си нужди и финансовия ресурс с който разполага, но не повече от 

договореното. 

 

          -Обособена позиция №4- „ Моноклонален анти-А1 реагенти  с количество до 

20 мл“ с прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция №4 до 100.00 

лева без ДДС.  

          Посоченото количество е „количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да 

заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества 

съгласно действителните си нужди и финансовия ресурс с който разполага, но не 

повече от договореното. 

 

          -Обособена позиция №5- „ Антиглобулинов серум“ с прогнозно количество 
до 250 мл , с прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция №5 до 
250.00 лева без ДДС. 

           Посоченото количество е „количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да 

заяви за доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества 

съгласно действителните си нужди и финансовия ресурс с който разполага, но не 

повече от договореното. 

 

          -Обособена позиция №6- „Тест-реагенти и консумативи за определяне на 
антиеритроцитни антитела по колонно-аглутинационен метод “ с прогнозна 

стойност за изпълнение на обособената позиция до 25 000.00 лева без ДДС. В обема 
на обособена позиция №6 са включени три под номенклатурни еденици , както 
следва: 

             №6.1. Тест-реагенти и консумативи за изследване на антиеритроцитни антитела 

по ИАГТ (Индиректен Coombs) – количество до 4000 броя изследвания; 

             №6.2. Тест-реагенти и консумативи за изследване на антиеритроцитни антитела 

по ДАГТ (Директен Coombs) – количество до 4000 броя изследвания; 

             №6.3. Тест-реагенти и консумативи за изследване на антиеритроцитни антитела 

колонно-аглутинационен метод (Neutral -гел- карти) за изследване по ензимен метод– 

количество до 4000 броя изследвания 

          Възложителят изисква съвкупно изпълнение , т.е. да се оферират всички тест 

реагенти включени в обема на обособена позиция №6. Посоченото количество е 

„количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено 

количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди и 

финансовия ресурс с който разполага, но не повече от договореното. 

          -Обособена позиция №7- „Тест-реагенти и консумативи за определяне на 
антиеритроцитни антитела  по колонно-аглутинационен метод- втори източник“ с 
прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция до 7950.00 лева без 
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ДДС. В обема на обособена позиция №7 са включени четири под номенклатурни 

еденици , както следва: 

             № 7.1.Тест-реагенти и консумативи за изследванена антиеритроцитни антитела 

по ИАГТ(Индиректен Coombs)– количество до 1000 броя изследвания; 

             № 7.2. Тест-реагенти и консумативи за изследване на антиеритроцитни антитела 

по ДАГТ (Директен Coombs) – количество до 1000 броя изследвания; 

             № 7.3. Бромелин– количество до 1500 мл 

             № 7.4. Liss- разтвор–количество до 6000 мл 

         Възложителят изисква съвкупно изпълнение , т.е. да се оферират всички тест 

реагенти включени в обема на обособена позиция №7. Посоченото количество е 

„количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено 

количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди и 

финансовия ресурс с който разполага, но не повече от договореното. 
 

         -Обособена позиция № 8- „Тест-реагенти и консумативи за изработване на  
проби за съвместимост на пациенти с предстоящи кръвопреливания за колонно-

аглутинационен метод“ с прогнозно количество до 10000 броя изследвания, с 
прогнозна стойност за изпълнение на обособената позиция №8 до 10500.00 лева без 
ДДС. 

Посоченото количество е „количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за 

доставка цялото договорено количество, а има право да заявява количества съгласно 

действителните си нужди и финансовия ресурс с който разполага, но не повече от 

договореното..    

 

        -Обособена позиция № 9- „Консумативи за медицинска употреба с прогнозна 
стойност за изпълнение на обособената позиция до 13000.00 лева без ДДС. В обема 

на обособена позиция №9 са включени осемнадесет  под номенклатурни еденици , 

както следва: 

         9.1.Бинт –количество до 7500 броя 

         9.2.Игла инзекционна- количество до 120 броя; 

         9.3.Спринцовки подкожни- количество до 120 броя; 

         9.4.Система инфузионна- количество до 120 броя; 

         9.5. Компрес марлен 7/5на 7/5 - количество до 80 опаковки; 

         9.6. Лансети опаковка по 500бр.- количество до 80 броя; 

          9.7. Лигнин по 0.500 кг.- количество до 350 опаковки; 

          9.8. Марля пакет по 5 м.- количество до 96 опаковки; 

          9.9. Наконечници жълти  х 1000- количество до 72 пакета; 

          9.10. Натриев хлорид- количество до 600 броя; 

          9.11. Ръкавици хир.нест. № М .№ L- количество до 120 кутии; 

          9.12. Спирт- количество до 144 броя; 

          9.13. Санпласт 5сс- количество до 120 броя; 

          9.14. Епруветки центруфужни- количество до 48000 броя; 

          9.15. Пипети Пастьор- еднократни- количество до 120000 броя; 

          9.16. Предметни стъкла- количество до 2000 броя 

          9.17 Автоматична пипета „Пастьор”- 1 брой; 

          9.18 Микротитърна плаки за изработване на кръвни групи на автоматичен 

анализатор- количество до 1500 броя 

         Възложителят изисква съвкупно изпълнение , т.е. да се оферират всички 

консумативи включени в обема на обособена позиция №9. Посоченото количество е 

„количество до”, т.е. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено 

количество, а има право да заявява количества съгласно действителните си нужди и 

финансовия ресурс с който разполага, но не повече от договореното. 
 

         На основание чл.48, ал.1 и чл.49, ал.2 от ЗОП навсякъде , където в 

документацията се посочват стандарти , спецификации, технически одобрения 

или оценки или конкретен модел, източник или специфичен процес, или 
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търговска марка, патент или производство, които характеризират продуктите, 
сщите следва да се четат и разбират „или еквивалентни“ . Еквивалентността се 
доказва по реда на чл.50 и чл.52 от ЗОП. 

           

ІV. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ 

Пределна обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката – 69225.00лв. 

(шестдесет и девет хиляди двеста двадесет и пет  ) лева без вкл. ДДС, и която включва 

всички разходи за опаковка, такси, транспорт и други съпътстващи доставката разходи 

определени франко място на доставката. 

Посочените в обявата и настоящата документация прогнозни стойности за всяка 

обособена позиция представляват максималния финансов ресурс ,  с който Възложителят 

разполага за изпълнение на поръчката. В случай, че участник предложи ценово предложение , 

с което надвишава стойността на съответната обособена позиция ще бъде отстранен от 

участие. 

Обществената поръчка включва девет обособени позиции, всяка от които ще е 

предмет на договор и прогнозната стойност на поръчката е равна на сбора от стойностите на 

всички позиции (съгласно чл.21, ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗОП). 

V. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

1. Срокове за изпълнение на поръчката: 

• Срок на доставка до краен получател „РЦТХ- Варна”, гр.Варна бул. „Цар 

Освободител” № 100 - не повече от 72 часа, считано от датата на получаване на 

писмена заявка от страна на Възложителя. 

•  Срок на спешна доставка не повече от 48 часа, считано от датата на получаване 

на писмена заявка от страна на Възложителя. 

•  Срок на валидност на офертата – не по-малко от 30 дни, считано от крайният 

срок за подаване на офертите. 

•  Срок и начин на плащане: „РЦТХ-Варна” е второстепенен разпоредител 

с бюджетни средства към Министерство на здравеопазването. Плащането ще се 

извършва отложено в срок от 30 (тридесет) календарни дни, считано от датата на 

получаване на фактурата, по банков път по посочена от изпълнителя банкова сметка. 

• Срок на договора за съответната позиция-  12 ( дванадесет) месеца, 

считано от датата на сключването му или до изчерпване на финансовия ресурс по 

позиции и се прекратява при настъпване на всяко едно от посочените две основания. 

2. Място на изпълнение на поръчката: 

Франко адреса на „РЦТХ- Варна”: гр.Варна бул. „Цар Освободител” № 100 
VІ. ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

        Оферираните медицински изделия трябва да отговарят на минималните 
задължителни изисквания поставени от Възложителя, на изискванията на Закон за 

медицинските изделия (ЗМИ) , на „Наредба за условията и реда за съставяне на списък 

на медицинските изделия по чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която 
те се заплащат“, на съответната Наредба по чл.18 от ЗМИ. 

         Оферираните и в последствие доставяни (след сключване на договор за възлагане 
на обществена поръчка) медицински изделия трябва да бъдат в оригинални опаковки 

на производителя. Върху изделието, върху опаковката му и в инструкцията за употреба 
да е посочена информацията по чл.16 от ЗМИ- името, седалището и адреса на 

управление на производителя и др. Инструкцията за употреба на всички медицински 

изделия трябва да бъде съставена и на български език. Ако медицинските изделия се 
внасят от трети държави на територията на ЕС или на територията на Европейското 

икономическо пространство, върху опаковката и в инструкциите им за употреба 
допълнително трябва да са посочени  името и адреса на упълномощения представител 

на производителя по чл.10 , ал.2 от ЗМИ и на вносителя. Върху медицинските изделия , 

върху тяхната опаковка , включително стерилна опаковка ( ако има такава) и върху 

инструкцията им за употреба трябва да има поставена „СЕ“  маркировка и  

идентификационен номер на нотифицирания орган (в случаите , когато процедурите 
определени в наредбата по чл.18 изискват нанасянето му). „СЕ“ маркировката трябва 
да е нанесена на видимо място, да се разчита лесно и да не може да се заличи без следи. 
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Когато е приложимо върху опаковката на медицинските изделия трябва да има нанесен 

партиден/сериен номер. 

Задължително при доставката всички медицински изделия да бъдат с остатъчен 

срок на годност най- малко 70% към момента на доставката в РЦТХ Варна, да са 

придружени с Декларации за съответствие на медицинските изделия с изискванията на 

Закона за медицинските изделия,  с партидни сертификати издадени от производителя 

или сертификати за качество на производствените партиди, с инструкция за употреба, 

която трябва да бъде на български език и да съдържа реквизитите посочени в чл.16 от 
ЗМИ и информационен лист за безопасност или анализен сертификат за почистващите 
разтвори. 

Всички оферирани медицински изделия задължително да бъдат включени в 

списъка по чл.1, т.1, буква „б“ от „Наредба за условията и реда за съставяне на списък 

на медицинските изделия по чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която 
те се заплащат“ и да се заплащат от обществен фонд в поне една от страните – членки на 

ЕС. В техническото предложение за изпълнение на поръчката участниците посочват 
идентификационнияя код (уникалния номер) в списъка по чл.1, т.1 от „Наредба за 
условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30“а“  от ЗМИ 

и за определяне на стойността , до която те се заплащат“ (посочва се държавата -членка 

на ЕС и фонда). Комисията извършва проверка в списъка по чл.1, т.1 от Наредбата. 

Ще бъдат отстранени от процедурата участници представило оферти, в които за 

изпълнение на поръчката са предложени  медицински изделия  , които не са вписани в 

списъка по чл.1, т.1 от „Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която те 
се заплащат“ и да се заплащат от обществен фонд в поне една от страните – членки на 

ЕС. 

Предложената за изпълнение на поръчката цена на медицинските изделия да не 
надвишава продажната цена за конкретното медицинско изделие обявена от участника 
в списъка по чл.1, т.1 от  „Наредба за условията и реда за съставяне на списък на 

медицинските изделия по чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която те 
се заплащат“ (съгласно чл.37 от цитираната Наредба) . Участникът декларира това 
обстоятелство в ценовата си оферта (продажна цена по смисъла на §1, т.29а от ЗМИ , 

във вр с №1 , т.4 от ДР на Наредбта). 

Ще бъдат отстранени от процедурата участници представили оферти, в които 
предложената за изпълнение на поръчката цена на медицинските изделия надвишава 

продажната цена за конкретното медицинско изделие обявена в списъка по чл.1, т.1 от  
„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която те се заплащат“ 

Оферираните тестове за обособени позиции № 6, №7, №8 да могат да се 
изработват на наличната в РЦТХ Варна апаратура-“GRIFOLS” , “Dia Med” или 

еквивалентни. Ако предложените тестове не са съвместими с  наличната апаратура , 

определеният за изпълнител следва за срока , в който ще се изработят тестовете да 
предостави безвъзмездно на РЦТХ Варна апаратура с технически параметри не по- 

ниски от тези на съществуващата, ще осигури за своя сметка програмирането на 
същата и обучение на персонала за работа с нея и с тестовете и ще поддържа 

апаратурата за своя сметка. Апаратурата следва да бъде предоставена на РЦТХ Варна 

при сключване на договора за обществена поръчка за доставка на тестовете. 
 

           Изпълнение: Доставките ще се изпълняват периодично  по поръчка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

според нуждите му в момента на заявката. В заявката се посочват : видовете и  количеството на 

медицинските изделия и Заявката се връчват срещу подпис или се изпращат по факс , по телефон или по 

електронен път на ел. адрес посочен от Изпълнителя. 

          Доставките до РЦТХ Варна ще се извършват периодично с транспорт осигурен от и за сметка на 

определения Изпълнител. Транспортните разходи са включени в крайната цена , която е посочена в 

офертата на  участника.   Предложената цена трябва да е окончателна и не търпи промяна през целия 

срок на договора. Предлаганите цени следва да бъдат в български лева  и да включват всички разходи до 

краен получател, включително за плащания към подизпълнителите (когато е необходимо) , мита, такси, 

стойност на стоката, опаковка , транспорт. 
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          Уговорените в договора условия се прилагат автоматично за всяка конкретната доставка за вид и 

количество, като стойността на всяка поръчка се определя въз основа на единични цени съгласно 

представена ценова оферта на Изпълнителя по приложен образец. 

 

VІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. Общи изисквания: 

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

чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, което отговаря на условията, 

посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие. 

1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

1.3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.4. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП не 

могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

1.5. Всеки участник в процедурата по възлагане на обществената поръчка има право да 

представи само една оферта. 

1.6. Във възлагането могат да участват и обединения, които не са юридически лица. 

1.7 Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, се представя учредителният акт, споразумение и/или друг приложим документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация във 

връзка с конкретната обществена поръчка: 

� правата и задълженията на участниците в обединението; 

� разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

� дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

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

обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

1.9. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Възложителят поставя 

следните изисквания: 

� да бъде определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка; 

� да е налице солидарна отговорност на участниците в обединението при изпълнение на 

поръчката. 

1.10. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на 

офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 

информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не 

е регистрирано и при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 

извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

   Възложителят отстранява от участие във възлагането участник, който е обединение 

от физически и/или юридически лица, когато за член на обединението е налице някое от посочените в 

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП основания за отстраняване. 

1.11. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им 

възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за 

поетите от подизпълнителите задължения.  

1.12. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата.  

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.  

1.13. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от правната 

връзка между тях.. 

 1.14. Посочените  от участника трети лица следва да отговарят на изискванията на 

поставените от Възложителя критерии за подбор, за  доказването на които участникът се позовава на 

техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване по чл.54,ал.1, т.1-7 от ЗОП. 

1.15. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 

докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица 

задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за отстраняване 

от процедурата. 
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Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако то не 

отговаря на някое от горните условия.  

Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от участника и 

третото лице. 

2.Изисквания относно лично състояние на участниците 
2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото е налице някое 

от следните основания за отстраняване, посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т.7 от ЗОП, а именно: 

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

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;  
• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично 

на тези, посочени по-горе, в друга държава -членка или трета страна;  

• има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, 

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

общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения, установени с акт 

на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 

задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

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

• е установено, че  

- е  представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ( ако са поставени такива); 

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

 Лицата, които декларират липсата на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП са:лицата, които представляват участника;лицата, които са членове на управителни и надзорни 

органи на участника и други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземанетона 

решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на този валиден 

за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорнит съвет. 

2.2. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. За тази цел участникът може да 

докаже че: 

� е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

� е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;  

В случай, че участник  е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1, т.1-3 

от ЗОП  тези мерки се описват в свободен текст от участника и в офертата се прилагат документи  

в подкрепа на същите, описани в чл.58 от ЗОП. Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите 

от участника мерки и представените доказателства се посочват в протокола от работа на комисията. 

   

1.3.Други основания за отстраняване 
Възложителят отстранява от процедурата: 

� участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в документацията; 

� Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия; 

� Участник, който е предложил цена по-висока от обявената прогнозна стойност по 

позиции, обявена от Възложителя. 

 

1.4. Основания за отстраняване, свързани с националното законодателство 
Участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици, освен когато не са налице условията по чл.4 

от закона. Участникът декларира посочените обстоятелства като  попълва Декларация по образец, за 

липсата на основания по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 
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3. Критерий за подбор  

Възложителят не поставя изисквания за икономически и финансово състояние. 
 

Изисквания за технически и професионални способности на участниците: 
          1.Участниците да отговарят на чл.77, ал.1 или ал.2 от ЗМИ (или чл.78а от ЗМИ) 

         За удостоверяване съответствието с поставеното изискване , участникът представя  копие на 

Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ , удостоверяващ 

правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга държава членка 

или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария. 

 

VІІІ. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

 

Обществената поръчка ще се възложи въз основа на икономически най- изгодната оферта. 

Икономически най- изгодната оферта ще се определи чрез критерий „най-ниска цена” 

За обособените позиции в обема на които има повече от една подноменклатурна единица  , 

най- ниска цена е крайната стойност за изпълнение на обособената позиция формирана за всички 

включени в обема й номенклатурни еденици. 

В случай, че предлаганите цени на две или повече оферти са равни, комисията провежда 

публично жребий за определяне на изпълнител между участниците , предложили равните цени, по реда 

на чл.58, ал.3 от ЗОП. 

           

ІХ УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА 

1. Изисквания към офертата 

1.1. Всеки участник в процедурата може да представи само една оферта по всяка от 

обособените позиции, за които участва..  

1.2. Не се допуска представяне на варианти. 

1.3. Офертата  следва да  отговаря на изискванията на настоящите указания и да бъде 

подготвена съгласно приложените образци. 

1.4. Офертата се представя в писмена форма  на хартиен носител. 

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

– със заверено пълномощно – лице/лица, като към офертата се прилага оригинал на пълномощното от 

представляващия дружеството. 

1.6. Всички документи, свързани с офертата, трябва да бъдат на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите следва да бъдат придружени с превод на 

български език.  

1.7. Всички документи, за които не са представени оригинали, трябва да са заверени (когато 

са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис на лицето, представляващо участника и печат. 

1.8. Възложителят си запазва правото в случай на съмнение във верността или в 

автентичността на представени копия от документи да поиска от участника оригинал или нотариално 

заверени копия на оригиналите. 

1.9. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. Възложителят не носи отговорност за извършените от участника разходи по подготовка на 

офертата, в случай че участникът не бъде класиран или в случай на прекратяване на процедурата. 

1.10. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички изисквания 

и условия, посочени в тази документация при спазване на ЗОП и другите нормативни актове, свързани с 

изпълнението на предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изискванията в 

документацията  от страна на участника може да доведе до отстраняването му. 

2. Съдържание на офертата 

2.1. Съдържанието на офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка с надпис: 

Наименование на Участник: ..................................................                                    

адрес за кореспонденция:……………………………………..                                    

тел.........................факс........................ 

ел. адрес:........................... 

ОФЕРТА 
 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява с 

предмет„Периодични доставки осъществени чрез покупка по заявка на прогнозни 

количества и видове  реагенти за имунохематологични изследвания на пациенти и 

медицински консумативи за нуждите на РЦТХ-Варна, обособени в 9 позиции” 

До РЦТХ Варна  

Гр.Варна 
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Бул.Цар Освободител №100 

 

 2.2. Върху опаковката с офертата се посочват:  

� Наименование на участника; 

� Наименование на поръчката за която се подават документите; 

� Адрес за кореспонденция и  електронен адрес, по възможност и факс; 

� Надпис с текст: „Да не се отваря преди разглеждане от страна на Комисията за оценяване 

и класиране“ 

2.3. Към офертата участникът следва да представи следните документи: 

• Оферта, съдържаща административни данни за участника - Образец № 1, приложение 

към документацията 

• Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя- по Образец № 2 и №2А  - за позицията, за която се 

подава офертата, приложения към документацията 

                -Законният представител на участника , декларира, че оферираните за изпълнение на 
съответната обособена позиция медицински изделия са включени в списъка по чл.1, т.1 от 

„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 

чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която те се заплащат“ и посочва 

обществения фонд на съответната държава – членка на ЕС, от който се заплащат същите. 
               -В образец №2А се представя информация за наименование (име) и адрес на управление 
на производителя, неговия упълномощен представител по чл.10, ал.2 от ЗМИ и/или вносителя на 
оферираните медицински изделия ; търговско наименование на изделието; каталожен номер, 

мярка, предлагана опаковка и количество за изпълнение на поръчката. Предлаганото за 

изпълнение на поръчката количество следва да съответства на изискваното от възложителя и 

посочено в количествената и техническа спецификация. Посочва се идентификационен код 

(уникалният номер) , под който е вписано оферираното изделие в списъка по чл.1, т.1 „б“ 

„Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 

чл.30“а“  от ЗМИ и за определяне на стойността , до която те се заплащат“. 

             Към техническото предложение за конкретната позиция, се прилагат: 

1.Инструкции за употреба в съответствие с изискванията на чл.16 от ЗМИ 

издадени от производителя на оферираните медицински изделия. Копие на оригинала и 

превод на български език. 

2. Декларации за съответствие на медицинските изделия с изискванията на Закона за 

медицинските изделия и актуалните нормативни документи, действащи на територията на 

Р.България и ЕС 

3. Каталози от производителя на предлаганите медицински изделия/консумативи  

и/или описание на техническите и функционални характеристики на предлаганите продукти, 

инструкции за употреба и методи за работа с предлаганите продукти на български език – 

копие, заверено с гриф „Вярно с оригинала”; 

4.Декларация от участника, че предложените за изпълнение на обособена 

позиция №6, №7 и №8 медицински изделия (с посочени търговски имена и каталожен 

номер)  могат да се изработват / са съвместими с наличната в РЦТХ Варна апаратура 

„GRIFOLS” или “Dia Med” или еквивалентни ако предложените тестове не са 

съвместими с  наличната апаратура в РЦТХ Варна, участникът представя декларация 

,че за времето на изработване на тестовете ще предостави безвъзмездно на РЦТХ Варна 

апаратура, ще осигури за своя сметка програмирането на същата и обучение на 
персонала за работа с нея и с тестовете и ще поддържа апаратурата за своя сметка. В 

декларацията се посочват брой апарати, които ще бъдат предоставени, модел  и 

производител на апаратурата. Апаратурата следва да бъде предоставена на РЦТХ Варна 
при сключване на договора за обществена поръчка за доставка на тестовете. 

 
Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, за всяка от 

позициите се представят поотделно комплектовани документите посочени в предходните 

точки от 1 до 4. Документите , с които се доказват специфични изисквания , отнасящи се 

за описаните в техническата спецификация медицински изделия се представят само за 

съответните обособени позиции, за които се изискват. 

• Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 1, 2 и 7 от ЗОП - Образец № 3, приложение към документацията; 
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• Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

3 - 5 от ЗОП - Образец № 4, приложение към документацията; 

• Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от ЗОП - Образец № 5, 

приложение към документацията; 

• Декларация по чл. 107, т. 4 ЗОП за липса на свързаност с друг участник - - Образец 

№ 6, приложение към документацията; 

• Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

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

контролираните от тях лица и техните действителни собственици- Образец № 7, приложение към 

документацията; 

• Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети лица (ако се ползват такива) -  

Образец № 8, приложение към документацията; 

• Разрешение за търговия на едро с медицински изделия от ИАЛ или друг документ , 

удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на друга 

държава членка или на друга държава страна по Споразумението за ЕИП или Конфедерация Швейцария 

• Ценово предложение - по образец № 9 и №9А, приложения към документацията, за 

обособената позиция за която се подава оферта. При несъответствие между цифрова и изписана с думи 

цена ще се взема предвид изписаната с думи. Представя се в отделен запечатан плик с надпис 

„Предлагани ценови параметри“ за всяка оферирана обособена позиция. 

Ценовата оферта (екселова таблица) задължително съдържа: 

-единична цена в лева без ДДС за единица мярка; 

-предлаганата от участника  опаковка; 
-единична цена в лева без ДДС за предлагана опаковка; 

                    -крайна стойност на обособената позиция в лева без ДДС и с ДДС. Когато в обема на 
обособената позиция се съдържат две или повече номенклатурни еденици общата/ крайна стойност на 

обособената позиция в лева без ДДС/ с ДДС представлява сбор  (сума) от всички крайни стойности 

формирани за всяко изделие включено в обособената група. 

3. Подаване на офертите 
Офертите се подават в срока, посочен в обявата за събиране на оферти. 

При приемане на офертите върху  опаковката се отбелязват поредния номер, дата и час на 

получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава 

документ. 

Не се приемат оферти, които са представени  след изтичане на крайния срок за получаване 

или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост. 

 

4. Валидност на офертите 
Участниците са обвързани с условията на представените оферти за период от 30 ( тридесет) 

календарни дни, считано от крайният срок за депозиране на оферти, съгласно публикуваната обява и 

информация за поръчката. 

 

5. Комуникация между Възложителя и участниците 
5.1. Възложителят предоставя пълен, безплатен, пряк и неограничен достъп по електронен 

път до документацията за участие в настоящата процедура като я публикува в интернет в своя Профил 

на купувача в електронната преписка на конкретната обществена поръчка, посочен в информацията за 

събиране на оферти.  

5.2. Разясненията по документацията за участие в процедурата (ако има такива), както и 

информация за деня, часа и мястото на провеждане на публично заседание за отваряне  и оповестяване 

на ценовите предложения на допуснатите участници се публикуват само на Профила на купувача на 

възложителя, посочен по-горе в електронната преписка на конкретната процедура.  

5.3. Само лица, които са направили писмено искане за разяснение по документацията и са 

посочили електронен адрес, получават дадените разяснения (ако има такива) и по електронна поща в 

деня на публикуването им в профила на купувача на възложителя.  

5.4. Комуникацията между възложителя и участниците в настоящата процедура се извършва 

в писмен вид. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от 

следните начини: 

а)  по пощата –  чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес; 

б) чрез куриерска служба; 

в) по факс; 

г) по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис;  
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д) чрез комбинация от тези средства. 

Възложителят е длъжен да изпраща на участниците чрез  някой от посочените по-горе 

способи само документи по процедурата, за които това е изрично предвидено в ЗОП.  

В предвидените от ЗОП хипотези, някои документи по процедурата се обявяват и само чрез 

профила на купувача на възложителя. 

 

Х.РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Разглеждането и оценката на офертите,  както и класирането на участниците се извършва 

от специално назначена от Възложителя комисия по реда на чл.97 от ППЗОП. 

2. Комисията разглежда представените оферти по реда на чл.97, ал.3 от ППЗОП. 

3. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценката на офертите  и класирането на 

участниците, който се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се 

изпраща на участниците и се публикува в профила на купувач 

4. Класирането се извършва по възходящ ред, като на първо място се класира офертата с най-

ниска цена. 

5. При еднаква предложена  най-ниска цена от двама или повече участници, комисията 

провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

  

 

ХІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Възложителят уведомява писмено участниците за резултатите от разглеждането, 

оценяването и класиране на офертите като им изпраща утвърдения от него протокол от работа на 

комисията.  

2. Възложителят сключва договор за обществена поръчка с с участника, класиран на 
първо място и определен за изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.  

3. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, възложителят 

прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. За отказ се приема и 

неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни причини, за което възложителят 

е уведомен своевременно. 

4. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител, който 

преди подписването му е длъжен да представи:  

а) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП- свидетелство за съдимост; 

б) за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3 от ЗОП  -удостоверение от органите по приходите и 

удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл 

в сила. Документът се представя за всеки от подизпълнителите, ако такива ще се използват; 

в) регистрация по БУЛСТАТ, когато участникът е обединение, което не е юридическо лице; 

 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.  

Когато участникът, избран за изпълнител е чуждестранно лице, той представя съответните 

документи, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, където е 

установен. В случаите, в които в съответната държава не се издават документи за посочените 

обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение за 

съответната държава. 

3. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за 

обществена поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.   

4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността 

му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, 

изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на 

подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 

предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно 

следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;  

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният 

подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява, 

коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

6.Договор се сключва в съответствие с предложения проект на договор, допълнен с 

предложенията в офертата  на участника, определен за изпълнител. 
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ХІІ. ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците за 

въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и ППЗОП, публикувана обява,  

Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, 

ал. 3 от ЗОП  и документацията за участие в процедурата. 

 

ХІІІ. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР по приложен към документацията образец 

 

ХІV. ПРИЛОЖЕНИЯ.ОБРАЗЦИ 

Образец №1 – Оферта, съдържаща административни данни за участника; 

Образец №2 и №2А - Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 

техническите спецификации и изискванията на възложителя; 

Образец №3 -  Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

Образец №4 - Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП за липса на обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.3 - 5 от ЗОП; 

Образец №5 - Декларация за конфиденциалност по чл.102, ал.1 от ЗОП; 

Образец №6 - Декларация по чл.107, т.4 ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник; 

Образец №7 - Декларация по чл.3, т.8 и чл.4 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици; 

Образец №8 - Декларация за съгласие от подизпълнител/ите/трети лица (ако се 

ползват такива); 

Образец №9 и 9А- Ценово предложение. 
 
 


