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С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е 
 

 

на документацията за участие в процедура за възлагане на  обществена 

поръчка чрез открита процедура по ЗОП с предмет: „Доставка на 

компютъризирана система от висок клас за мониториране на пациентни 

физиологични параметри в инвазивната кардиология” за нуждите на УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД” 

 

 

1. Решение № ………./ ..….......2014г. за обявяване на открита процедура за 

възлагане на обществена   поръчка.   

2. Обявление  за  обществена поръчка (открита процедура) по ЗОП. 

3. Пълно описание на предмета на поръчката и техническа спецификация – 

Приложение № 1. 

4. Образец на офертата и указания за подготовката й - на хартиен и оптичен 
носител – Приложение № 2. 

5. Образец на „Техническо предложение” и указание за подготовката му – 

Приложение № 3. 

6. Образец на “Предлагана цена” - на хартиен и оптичен носител – 

Приложение № 4. 

7. Проект на договор – Приложение № 5. 

8. Декларации - образци. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №1 
 

   

 ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Предметът на поръчката е: „Доставка на компютъризирана система от висок клас за 

мониториране на пациентни физиологични параметри в инвазивната кардиология” за нуждите 

на УМБАЛ „Александровска” ЕАД” 

 

I. Функционални изисквания към системата: 

 

1. Мониториране, запис и съхранение на пациентни физиологични данни и 

хемодинамични изчисления - до 32 канала. 

2. ST-анализ - Филтрация на сигнала: ниски чeстоти – 0,05 Hz; високи честоти - 40 Hz; 

3. Измерване на артериално налягане: 

- Инвазивно налягане – 4 канала: 

Клас на електро защита – CFU; Индивидуален бутон на модула за нулиране на канала; Един 

индикатор за проблем/нормална работа на всеки канал поотделно. 

- Неинвазивно налягане - 1 канал: Клас на електрозащита – ВF; Един индикатор за 

проблем/нормална работа на модула. 

4. Интегрирано мониториране на жизнени показатели: 

- Кислородна сатурация (SpO2): 

Клас на електрозащита – BF; 

Обхват на сензора: 1-100 %; 

Точност – 1% в цялата скала. 

Един индикатор за проблем/нормална работа на модула 

Температура - 2 канала: 

Клас на електрозащита – CF; 

Обхват – 0 °С – 43 °С; 

Точност – 1 °С за целия обхват. 

Един индикатор за проблем/ нормална работа на модула 

дишане - Респираторна крива:  

Обхват  - 8 – 150 удара/минута 

сърдечна честота -  20-340 удара/минута; точност – 2 удара/минута 

Минутен сърдечен обем – метод на термодилуция: 

Клас на електрозащита – CF; 

Обхват температура на пациента: 0 – 45 °С; 

Обхват на температура на кръвта – 27-45 °С; 

Обхват на температура на разтвора – 0 - 25 °С 

Точност – 1 °С за целия обхват. 

Един индикатор за проблем/нормална работа на модула 

Екран „Оксиметрия“ 

5. Вграден модул за измерване на FFR - С използване на интракоронарни трансдюсери за 

налягане. 

6. Пълен запис за всички мониторирани параметри при едно изследване. 

7. Анализ на данни от автоматичните измервания на налягането по отношение на: 

определяне площ на клапа; изчисление на кръвоток и резистентност;ударен обем  

8. Възможност за едновременно изпълнение на всички дейности - получаване на данни. 

9. Изобразяване на коронарно дърво - Едновременен анализ: метод „Multy pressure”; 

метод “Pullback”. 

10. Възможност за редакция и въвеждане на анотации 

11. Програма за документиране и оценка на оксиметрия и PCI 
 



II. Технически изисквания към системата: 

1. Конзола за управление - мултифункционална „Qwerty“ клавиатура за оператора, с 

изведени самостоятелни „бързи“ функционални бутони 

2. Компютърна работна станция - минимум 6 USB порта, два аналогови изхода 

(възможност минимум осем параметъра да се експортират)  

3. DVD-R за архивиране, запис в мрежа, архивиране на твърдия диск 

4. 2 броя, 19" LCD в контролната зала 

5. 1 брой, дистанционен 19" LCD в залата за изследване 

6.  ЕКГ – с 12 отвеждания: 

- Клас на електро защита – CF, Автоматична детекция на пациентния кабел. 

- QRS – аудио сигнал. 

- Защита от дефибрилации, автоматична детекция на пейсмейкър в поне три нива. 

- Успокояване на базовата линия за минимум 9 секунди, след внесен шум. 

- Един индикатор за проблем/нормална работа на модула 

7. Лазерен принтер - формат А4; скорост на печат на ЕКГ – 25,50,100 мм./сек. 

 

Системата да позволява дистанционна сервизна диагностика - чрез модем/VPN връзка 

Необходими аксесоари, включени към системата: 5 жилен ЕКГ кабел;4 ВР адаптер 

набор за NIBP (за възрастни);SpO2 – сензор;2 температурни сензора;СО кабел (комплект) 

Опции за по нататъшен ъпгрейд: 

HIS HL7/ DICOM/XML Пълна съвместимост 

Софтуер за анализ на периферни съдове 

Софтуер за анализ на чернодробни съдове 

Панел за управление на системата за оператора в процедурната зала 

Допълнителен софтуер за планиране, анализ, статистика и водене на склад за консумативи в 

отделението. Скенер за бар кодове на консумативите за една процедура 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 

 

за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка по ЗОП с предмет: 

„Доставка на компютъризирана система от висок клас за мониториране на пациентни 

физиологични параметри в инвазивната кардиология“ за нуждите на УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД” 

 

ОБРАЗЕЦ   НА   ОФЕРТАТА 

 

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка 

                    

ДО:________________________________________________________________________ 

    (наименование и адрес на възложителя) 

 

ОТ:________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

 

Представлявано от - __________________________ 

с адрес на управление: гр. _____________________ ул._______________________, № 

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

_______________________ 

и адрес за кореспонденция: : гр. _____________________ ул._______________________, № 

______________, тел.: __________________ , факс________________ 

ЕИК : _____________________________, 

Идентификационен № по ЗДДС______________________________ ,   

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

 

Разплащателна сметка:       

IBAN:___________________ ;                     

банка: _______________________ ;          

град/клон/офис: _______________;                                

 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

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

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на компютъризирана система от 

висок клас за мониториране на пациентни физиологични параметри в инвазивната 

кардиология“ за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД”. 

Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички 

изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура. 

Декларираме, че сме закупили документация за участие и сме запознати с указанията и 

условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас 

условия и ги приемаме без възражения.  

Ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в срока, посочен от 

възложителя в уведомителното писмо, съобразен със законоустановения срок. 

Прилагаме три плика с документи, съгласно изискванията на закона и възложителя. 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________________ 



     

 _______________________________________________ 

         (име и фамилия) 

     

 _______________________________________________ 

       (длъжност на представляващия участника) 

 

І. Съдържание на плик №1 „Документи за подбор”: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника - оригинал. В 

списъка участникът следва да опише всички представени от него документи и информации, 

приложени в плик № 1. Всеки лист, съдържащ се в плика, задължително следва да бъде 

номериран и подреден в последователност съгласно списъка. 

2. Оферта за участие /оригинал, по приложен образец/. 

3. Представяне на участника, включващо: 

3.1. посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която  участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 

кореспонденция при провеждането на процедурата;  

3.2. декларация по чл. 47, ал. 9  от ЗОП /оригинал, по приложен образец/; 

3.3. при участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 

лицата в обединението, в който се посочва представляващият;  

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). 

5. Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП за липса на свързаност с друг участник /оригинал, по 

приложен образец/.  

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени подизпълнители /ако 

предвижда такива/, видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнителите и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на 

обществената поръчка /оригинал, по приложен образец/.   

7. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът предвижда такъв 

/оригинал, по приложен образец/.   

8. Декларация /оригинал/ за срока на валидност на офертата, който не може да е по-кратък от 

90 /деветдесет/ календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за получаване на 

офертите. 

9.Документи по чл. 51, ал.1 от ЗОП, представени от всеки участник за доказване на 

техническите възможности и квалификацията на участника: 

9.1. Списък /оригинал, по приложен образец/  на доставките, еднакви или сходни с предмета 

на обществената поръчка, изпълнени през последните три години,  считано от датата на 

обявяване на поръчката, включително стойности, дати (или срок на договора) и получатели, 

придружен от доказателства за изпълнение на доставките. Доказателството за извършената 

доставка  се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от 

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 

информация за доставката.  

Минимално изискване:  

- наличие  на три изпълнени доставки, придружени с доказателства за изпълнението им. 

9.2. Документ, удостоверяващ правото на участника да извършва търговия на едро с 

медицински изделия, издаден по реда на Закона за медицинските изделия -   заверено от 

участника копие. 



9.3. Оторизационно писмо на участника от производителя на апаратурата за  продажба, 

гаранционно и извънгаранционно обслужване на територията на РБългария – копие на 

оригинала, придружено с превод на български език. 

9.4. Декларация за съответствие на медицинското изделие по смисъла на чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с 

приложенията към нея, съставена от производителят или от неговият упълномощен 

представител - копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език; 

9.5. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на производителя на 

апаратураурата за въведена Система за управление на качеството за производство на 

апаратураура – копие, придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език.  

9.6. Сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на 

качеството – (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008 или еквивалентно) на участника за 

въведена Система за управление на качеството за търговия и сервиз на апаратураура – копие, 

придружено с официален превод на български език, ако е на чужд език.  

9.7.  Каталог на производителя на предлаганата апаратура, от който да са видни 

характеристиките на апаратурата и техническите параметри. 

10. Гаранция за участие в откритата процедура: Всеки участник представя гаранция за 

участие в процедурата в размер на 500 /петстотин/ лева.  

Гаранцията се представя в една от следните форми: 

 - парична сума, платима в касата на болницата или по сметка на възложителя в 

“УниКредит Булбанк” АД, клон Калоян, гр. София, BIC:UNCRBGSF; IBAN:BG70 

UNCR76301039292967 – копие от документа; 

- банкова гаранция (представя се в оригинал). 

Гаранцията е със срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 

обявена като краен срок за получаване на офертите. В банковата гаранция изрично се записват 

основанията за нейното задържане и усвояване от възложителя при условията на чл. 61 от 

ЗОП и името на процедурата, за която е открита. 

11. Документ за закупена документация за участие – копие 

12. Декларация /оригинал, по приложен образец/ по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане 

на условията в проекта на договора.При подписване на договора за обществена поръчка 

участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 и на 

посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството 

на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя. Документите 

се представят в оригинал или заверено от участника копие и следва да бъдат издадени не по-

късно от два месеца преди датата на решението на възложителя за избор на изпълнител. 

 

ІІ. Съдържание на плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката”: 

1.Техническо предложение  на участника по образец на Възложителя – (Приложение № 3 от  

документацията за участие) – оригинал. 

 

ІІІ. Съдържание на плик №3 „Предлагана цена”: 

1. „Ценово предложение” (Приложение № 3 от документацията за участие) - оригинал.  

Ценовото предложение  е окончателно и включва всички разходи на участника за 

изпълнение на договора /стойност на стоката, транспорт до възложителя, опаковки, 

застраховки, данъци, мита, монтаж, пускане в експлоатация, тестване, обучение на персонала 

и др/.  

 



Критерий за оценка на офертата е най-ниска крайна цена. При еднаква цена 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти. 

 

ІV. Общи условия и указания за подготовка на офертата 

Офертата за участие следва да бъде изготвена на български език и да е подписана от 

законния представител на лицето, което я подава или от изрично упълномощено от него лице 

с нотариално заверено пълномощно.   

Всички представени документи и информации от участника в плик № 1 и № 2 следва да 

бъдат номерирани.  

Участниците трябва да се придържат към вида и формата на изискуемите документи, 

посочени от възложителя. 

Документите на чужд език се представят в превод на български език. 

Всеки участник има право да представи само една оферта и едно ценово предложение 

към нея.  

Офертата съгл. чл. 57, ал. 1 от ЗОП, се представя в запечатан непрозрачен плик от 

участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано 

писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва име на фирмата, пълен и точен 

адрес за кореспонденция, телефон за контакти, по възможност – факс и електронен адрес. 

Когато офертата се подава лично от управителя, същият при подаването трябва да покаже 

документ за самоличност на лицето, приемащо офертата от страна на възложителя; когато 

офертата се подава от упълномощен от участника представител – същият трябва да представи 

копие от документа за упълномощаване за подаване на офертата. 

Офертите се подават в  „Обща канцелария” на болницата - гишето до входа на 

административната сграда на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 

Пликът  с офертата съгл. чл.57, ал.2 от ЗОП, съдържа три отделни запечатани 

непрозрачни плика надписани,  както следва: 

1. плик №1 „Документи за подбор”, в който се поставят документите и информацията 

по чл. 56, ал. 1, т. 1 - 5, 8, 11 – 14, посочени от възложителя в документацията за 

участие;  

2. плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката” 

3. плик №3 „Предлагана цена” 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

ОБРАЗЕЦ НА „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА МУ 
 

 

От  ..........…………............................................................. 

   (наименование на участника) 

 

Подписано от…………………………………………………………………................................. 

(трите имена) 

 

в качеството му на ......................…………………………………………...............................…… 

(длъжност) 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 С настоящото, Ви представяме нашето „Техническо предложение” за участие в 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

компютъризирана система от висок клас за мониториране на пациентни физиологични 

параметри в инвазивната кардиология” за нуждите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД 
 

Описание /подробно се описват параметрите, техническите характеристики, функциите на 

системата съгласно изискванията на възложителя, посочени в Приложение № 1 от 

документацията за участие// 

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

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

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

Предлаганата от нас система е нова, модел, година на производство: 

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

 

Производител:............................................................................................................. 

 

Гаранционен срок:..................................................месеца (не по-малък от 12 месеца). 

Декларираме, че ще изпълним поръчката в срок от ................................ работни дни, в т.ч.: 

Срок за доставка - ............................. работни дни (не по-дълъг от 30 работни дни). 

 

Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация на системата - ..................работни дни (не по-

дълъг от 10 дни). 

 

 

 

 
  
 ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:_____________   

       (име и фамилия) 

           _____________________________ 
      (длъжност на представляващия участника)                  

     

 

 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №4 

 

ОБРАЗЕЦ  НА  „ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА” 

 
От  ..........…………............................................................. 
  (наименование на участника) 

 
подписана от …………………………………………………………………................................. 

(трите имена) 

 
в качеството му на ......................…………………………………………...............................…… 

(длъжност) 

 

 
 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 
Представяме Ви нашата ценова оферта за участие в откритата процедура по ЗОП с 

предмет: „Доставка на компютъризирана система от висок клас за мониториране на пациентни 

физиологични параметри в инвазивната кардиология” за нуждите на УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД”, както следва: 

 

 

Крайна цена за доставка на компютъризираната система .............................. лв. /словом 

................................................................./ с вкл. 20 % ДДС. 

 

    
        

 

 Цената включва всички разходи по изпълнение на поръчката. 

 

 

   
 

 

 ДАТА: _____________ г.  ПОДПИС и ПЕЧАТ:________________________ 

             

             

      ___________________________________________ 
             

         (име и фамилия) 

             

      ___________________________________________ 
             

        (длъжност на представляващия участника) 
  
 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

 

Д О Г О В О Р 

ЗА  ПОКУПКА  НА ИЗПЛАЩАНЕ- ПРОЕКТ 
  . 

 

Днес…………………. 2014 г. в гр. София, страните по договора: 

 

УМБАЛ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД, ЕИК: 831605795,  с адрес: гр. София 1431, ул. “Св. 

Георги Софийски” № 1, тел: 02 92301, факс: 02 9230646, e-mail: 

umbal.alexandrovska@gmail.com, Идентификационен № по ЗДДС: BG 831605795, 

представлявано от д-р Костадин Ангелов – Изпълнителен директор, наричано 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ/КУПУВАЧ” от една страна  

 и 

ФИРМА ……………..…………………………. , ЕИК  …….……………….....,  със седалище и 

адрес на управление: гр. …….………………, ул. ………………….…………...................…, тел. 

…………………, факс №……………..........., e-mail:............................,  Идентификационен № по 

ЗДДС ……………….., представлявано от …………….……………………………............-

..........................................., наричано по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ/ПРОДАВАЧ”, от друга страна, 

 

на основание чл. 41 от ЗОП и Решение № ............../..........2014г. на Изпълнителния директор на 

УМБАЛ „Александровска” ЕАД за избор на изпълнител на обществената поръчка, сключиха 

настоящия договор за следното: 

  

I. ПРЕДМЕТ 

 

 Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да продаде на 

изплащане компютъризирана система от висок клас за мониториране на пациентни 

физиологични параметри в инвазивната кардиология, модел ................................................, 

наричана по-долу за краткост „Стока”. 

        

ІІ. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 "Договор" означава споразумението постигнато между страните, подписано от тях, 

включващо всички придружаващи го документи и приложения към него, както и всички 

документи, предоставени с цел справка.  

 "Договорна цена" означава Цената, която следва да се заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

Договора за пълното и надлежно изпълнение на неговите договорни задължения, което се 

удостоверява с протокола за приемане на изпълнението на задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

"Стока/и" означава цялото медицинско оборудване съгласно представената 

спецификация, което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави и монтира.  

 "Място на изпълнение" означава Клиника по кардиология в УМБАЛ 

“Александровска”ЕАД,  находяща се на адрес: гр. София, ул.”Св.Г.Софийски” №1. 

 "Представител на Възложителя" означава надлежно упълномощеният представител,  

който отговаря  и изпълнява задълженията, поети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 "Представител на Изпълнителя" означава надлежно упълномощеният представител 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, който е определен да отговаря за изпълнението на този Договор. 

 "Приемане" означава писмено удостоверяване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /неговият 

представител/ относно изпълнението на елементите от предмета на Договора

 "Гаранционен Период" са периодите, договорени между страните непосредствено 



след приемане на изпълнението на елементите от предмета на Договора, през който 

гаранционните задължения на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ са в сила. 

 "Ден" означава един календарен ден. 

ІІІ. СТАНДАРТИ 

 

Чл.2. Стоките, доставени за изпълнение по този Договор, трябва да съответстват на 

стандартите, посочени в Спецификацията, стандартите на производителя,  ISO и СЕ. 

   ІV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДОГОВОРНАТА ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИЯ 

 

Чл.3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не огласява Договора без предварително писмено съгласие 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, нито пък някоя негова разпоредба, спецификация, каталожен номер, 

модел, мостра или информация. 

Чл.4. Всеки документ, предоставен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за изпълнение на този 

Договор, освен самия Договор, остава негова собственост и му се връщат (всички копия) след 

приключване изпълнението на договора. 

V. ПАТЕНТНИ И АВТОРСКИ ПРАВА 

 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ компенсира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички искове за 

нарушение на права върху патенти, търговски марки или промишлен дизайн от страна на 

трети страни, произтичащи от използване на стоките или някоя тяхна част. 

VІ.  ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ  

 

Чл.6. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява такава опаковка на Стоките, каквато е 

необходима за предпазването им от повреда по време на превоза им до мястото на изпълнение.  

(2) Стойността на опаковката е включена в цената на договора. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ застрахова за своя сметка Стоките по този договор до 

момента на тяхното въвеждане в експлоатация в местоизпълнението, посочено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.8. Транспортните разходи за доставката на Стоките до мястото на изпълнение са 

включени в цената на договора. 

 Чл.9. Всички документи, свързани с вноса и доставката на Стоките се издават на името 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова сметка. 

VІІ.  ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ  

 

Чл.10. (1)  Приема се, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е изпълнил задълженията си по този 

договор, когато стоките: са доставени /в т.ч. разтоварени и монтирани/; въведени са в 

експлоатация и са приети от представителя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с нарочни приемателно-

предавателни протоколи, удостоверяващи съответно получаването на стоките, извършения 

монтаж и въвеждането им в експлоатация. 

(2) При предаване на стоката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

цялата техническа документация и сертификати на производителя, придружаващи стоката. 

(3) В случай, че доставените модули и елементи не отговарят на уговореното в този 

договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да откаже същите. 

Чл.11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок не 

по-кратък от три работни дни, за деня на доставката. 

(2) В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не осигури на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ място за 

доставка и монтаж на стоките в срок от три дни от датата на писменото уведомяване, с 



отделен анекс страните договарят условията за отговорно пазене на Стоките до тяхната 

доставка и монтаж. 

Чл.12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмени инструкции за 

експлоатация на Стоките, преведени на български език.  

(2) Инструкциите и техният превод на български език са включени в цената на 

договора. 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА КАЧЕСТВО НА СТОКИТЕ  

 

Чл.13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира пълната функционална годност на стоката, 

съгласно техническите стандарти за качество и безопасност, както и че доставените стоки са 

нови, неупотребявани и съответстват точно по вид, стандарт и качество на изискванията, 

посочени в документацията за участие в процедурата и договорените условия. 

(2) Гаранциите са валидни  .......... месеца. Гаранцията започва да тече от датата на 

въвеждане на стоката в експлоатация, удостоверено с подписване на протокол по чл.10 от 

договора.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти на 

стоката в рамките на гаранционния срок. 

Чл.14. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ или упълномощен от него представител известява  

своевременно (по факс или e-mail) ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за възникнали искове по отношение на 

гаранциите за качество. Уведомлението се изпраща от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ или от упълномощен 

от него представител. 

(2) При получаване на такова известие ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в рамките на ........... 

часа извършва диагностициране на повредата и уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вида и 

продължителността на ремонта. 

(3) Когато е необходим ремонт в сервиз, транспортът на стоките до сервиза и обратно е 

за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 Чл.15. При ремонт на дефектната Стока, гаранционният срок се удължава с дните, 

необходими за поправката, а при замяната с нова – започва да тече нов гаранционен срок. 

Чл.16. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, след като е бил известен и след изтичането на срока по 

чл.14, ал.2, не започне отстраняването на дефекта(ите), ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да отстрани 

същите за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в едноседмичен срок от 

представяне на платежен документ за направените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ разходи, да ги 

заплати изцяло. 

Чл.17. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на стоките когато 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е спазил правилата за съхранение и експлоатация на Стоките. 

(2) В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да поиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ поправката 

или замяната на Стоките /част от тях/ за своя сметка. 

Чл.18. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за повреди на Стоките, получени в резултат на 

недобро изпълнение на доставката  и съхранение на стоките. 

ІХ. ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА 

  

Чл.19. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе обучение на персонала на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с приетите Стоки, съгласно офертата. 

(2) Обучението започва в деня следващ въвеждането на Стоките в експлоатация или в 

друг ден, уговорен между страните. 

(3) Преминалият курс по обучение се доказва с протокол изготвен в два еднообразни 

екземпляра, който съдържа: периода и мястото на провеждане; имената на лицата, провели 

курса и участвали в него и техните подписи. 

 

Х. СОБСТВЕНОСТ 



 

Чл.20. (1) Собствеността върху Стоките преминава върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

момента на последното плащане по договора. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ приема всички рискове за Стоките от момента на въвеждането 

им  в експлоатация и обучението на персонала за работа с тях. 

ХІ. УСЛОВИЯ И СРОК ЗА ДОСТАВКА НА СТОКИТЕ 

 

Чл.21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави Стоките, предмет на настоящия 

договор, до мястото на изпълнение в срок до .................. /................................. / дни от 

сключването на договора, след предварително съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за ден и час за 

доставка и монтаж. 

Чл.22. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ закъснява с доставката на Стоките, той дължи 

неустойка в размер на 0.1% /нула цяло една десета от процента/ на ден от стойността на 

неизпълненото, но не повече от 10 % /десет процента/ от стойността на неизпълненото. 

Чл.23. (1) При забава повече от половината от уговорения срок за доставка, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора, като поиска връщане на 

платените суми по договора.  

(2) Действията по предходната алинея не лишават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от правото да 

иска пълно обезщетение на всички вреди, (претърпени загуби и пропуснати ползи). 

 Чл.24. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да започне монтажа на доставените Стоки в 

срок до 24 часа след тяхната доставка в местоизпълнението /или в първия работен ден/. 

Чл.25. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да проведе за своя сметка  необходимите 

тествания и въвеждане в експлоатация на Стоките в срок .....................дни след тяхната 

доставка в местоизпълнението. /ако е приложимо/ 

Чл.26. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури необходимите документи и 

разрешителни от компетентните органи за експлоатацията на Стоките в срок 

..............................дни/месеца след тяхната доставка в местоизпълнението. /ако е приложимо/ 

    

   ХІІ. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

Чл.27. Страна по този Договор не дължи на насрещната неустойки или други 

обезщетения, ако забавянето на изпълнението  или друго неизпълнение на задълженията й по 

Договора се дължи на събитие, причинено от форсмажорни обстоятелства. 

Чл.28. За целите на настоящия договор “форсмажорни обстоятелства” означава 

събитие извън контрола на страната, което не е по нейна вина или небрежност и не е могло да 

се предвиди.  

Чл.29. При възникване на форсмажорна ситуация страната незабавно уведомява 

писмено другата за съответните условия и за причините за тях.  

 

ХІІІ. ЦЕНА 

 

Чл.30.(1) Цената на Договора  съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в размер на 

........................................./с думи................/ лева с ДДС.  

 (2) Цената е крайна и включва стойността на стоката, опаковката, транспортните 

разходи, застраховката на стоките до момента на тяхното въвеждане в експлоатация, монтажа, 

въвеждането   в експлоатация, гаранционното обслужване, обучението на персонала, 

инструкциите за експлоатация, както и всички вносни мита и такси, действащи към момента 

на доставката. 

 (3) Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора, 

освен в случаите визирани в чл.43, ал.2 от ЗОП. 

 



ХІV. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

   

Чл.31. (1)  Плащането по настоящия договор се осъществява в лева, чрез банков превод 

от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка, както 

следва: 

Банка: …………….....................................  

IBAN: ………............................................ 

BIC: ………................................................ 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при промяна на 

банковата си сметка, адресна или друга регистрация, в срок от 3 (три) дни от датата на 

промяната. 

 

Чл.32. Плащането на стоките се извършва по следния ред: 

-   първа вноска в размер на 20 % от стойността на договора при сключването му в срок от 

7 /седем/ дни; 
- втора вноска в размер на 20 % от стойността на договора при доставката на апаратурата в срок 

от 60/шестдесет/ дни от датата на приемно-предавателния протокол по чл. 10 от договора и 

издадена фактура; 

- останалата част – на 3 /три/ равни вноски, всяка от тях по 20 % от стойността на договора, от 

които първата се плаща 120 дни след доставката, втората – 180 дни след доставката, третата – 

240 дни след доставката срещу издадена фактура. 

  

Чл.33. В случай, че посочените в чл.32 документи са нередовни или не са 

комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен 

протокол за изправяне на нередностите. Сроковете по чл.32 за плащане започват да текат от 

датата на представянето на последния изискуем се документ. 

    

ХV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА. ОТГОВОРНОСТ И 

САНКЦИИ 
 

Чл.34. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнението на Договора в 

размер на 2 (два) %  от стойността му без ДДС. 

(2) Представената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора може да 

бъде задържана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ съразмерно, при условие, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не 

изпълни изцяло или частично задължения по този договор. Гаранцията се освобождава от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ в срок от 30 (тридесет) дни след приключване изпълнението на договора, 

без да се начисляват лихви за периода, през който средствата са престояли при него. 

 (3) Гаранцията за изпълнение на договора служи за: 

-  безусловно плащане на неустойки по реда на чл. 22 от този договор; 

- безусловното й задържане в пълен размер в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на 

неизпълнение на договора при условията на чл. 23 от този договор, както и във всички случаи 

на прекратяване действието на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или по искане на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при безвиновно поведение на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и във всички други 

случаи, посочени от българските закони; 

Чл.35. Гаранцията за изпълнение на договора се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 30 дневен 

срок от надлежното изпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, удостоверено с 

протоколите по чл.10. 

ХVІ.  УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ 

 

Чл.36.Страните полагат всички усилия да уредят в разбирателство, чрез преки 

преговори всички недоразумения и спорове, възникнали помежду им в рамките на или във 



връзка с Договора, а когато това се окаже невъзможно – спорът се решава от компетентния 

български съд. 

 

ХVІІ.  ПРИЛОЖИМО ПРАВО 

 

Чл.37. (1) Клаузите на Договора се тълкуват в съответствие с българското 

законодателството. 

(2) За всички въпроси, неуредени в Договора се прилагат българските закони. 

 

ХVІІІ. УВЕДОМЯВАНЕ 

 

Чл.38.(1) Всички известия от едната до другата страна съгласно настоящият 

Договор се изпращат писмено,  може и по факс или e-mail, като се потвърждават писмено на 

адреса на другата страна. 

(2) Известието влиза в сила от датата на получаването му или от датата, посочена в 

него, като се избира по-късната от двете. 

ХIХ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл.39. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете страни. 

 Чл.40. Условията на Договора могат да се променят и/или допълват само в случаите, 

регламентирани в ЗОП и по взаимно писмено съгласие на страните. 

Чл.41. Настоящият договор се прекратява в следните случаи: 

1. С изпълнение на предмета му и всички предвидени задължения на страните; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 

3. При други случаи, описани в договора. 

Чл.42. Страните определят представители от своя страна, които да отговарят за 

изпълнението на договора, както следва: 

-От страна на Възложителя: ............................................................ ..................... 

     /име/     /телефон/ 

  

-От страна на Изпълнителя: ............................................................ ..................... 

     /име/     /телефон/ 

 

Приема се, че следните документи, представени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ образуват, имат 

смисъл и се тълкуват като неразделна част от настоящия Договор: 

1. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ   

     

Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра - един за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:.............................   ИЗПЪЛНИТЕЛ:...................................... 

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:................... 

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА 
 

 

 



 
гр. София 1431, ул. “Св. Георги Софийски” № 1, Централа 92301, тел./факс:9230646 

e-mail: mbal@alexandrovska-hospital.bg www.alexandrovska-hospital.bg 
=========================================================================== 

З А П О В Е Д   №…  

 

София, 1 6 . 0 2 . 2009  год. 
 

На основание чл.11, т.З от ПУДУ на УМБАЛ „Александровска" ЕАД, 

Във връзка с Решение на СД - протокол № …… /12.02.2009г. 

УТВЪРЖДАВАМ 

ЦЕНИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ НА ДОСТЪПА И ТЕРИТОРИЯТА НА 

ЛЕЧЕБНОТО ЗАВЕДЕНИЕ 

1. Пропуск за служители на лечебното заведение до територията на УМБАЛ 
„Александровска"ЕАД - 30.00 лв. с ДДС за 2009г. 

2. Пропуск за търговци, имащи договори отношения с УМБАЛ 
,Александровска" ЕАД - за 2009г. 

» Леки автомобили и микробуси -120.00 лв. с ДДС 
» Товарни автомобили до 2,5 тона-300.00лв. с ДДС 

» Товарни автомобили над 2,5 тона - 700.00 лв.с ДДС 
» Товарни автомобили на строителни фирми - заплащат по 2 лв. на 

час престой. 
3 .  Входната  т а к с а  з а  по с е ти тели ,  в ли з ащи  в  УМБАЛ  

Александровска" ЕАД - 2.00 лв. до 1 час и на всеки започващ следващ час по 2.00лв. 
4. При изгубване на пропуск от посетител - 30.00 лв. с ДДС. 
5. При неправилно паркиране на МПС на територията на лечебното 

заведение се налага глоба в размер на 10.00 лв. с ДДС 
6. На лица, на които се налага влизане за извършване на лечебни 

процедури или придружаване на болни, се издава временен пропуск на стойност 
2.00 лв. на ден престой. 

7. Пропуск за хоспитализирани пациенти на УМБАЛ „Александровска" 
ЕАД -10.00 лв. за 24 часа охраняем паркинг. 

8. Ползване   на   постоянен   /денонощен/   паркинг  от  служители   и 
посетители да бъде: 

»  30.00 лв. месечно за открит паркинг 
» 60.00 лв. месечно за ползване на гаражна клетка или навес 
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Заповедта влиза в сила считано от 01.01.2009г. 

Организацията и изпълнението на заповедта възлагам на г-н Анаки Наков - експерт 

по сигурност и гражданска защита. 

Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на г-жа Христинка Вълчева - 

заместник директор по административните дейности. 

Заповедта да се сведе до знанието на заместник директори, началници на клиники и 
лаборатории, началници на отдели - за изпълнение. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗПЪЛНИ 

ДОЦ. Д-Р 

 



Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 47,  ал. 9  от ЗОП 

 

Подписаните:  

 

1. ................................................................................................................., 

                                                           ( име, презиме, фамилия) 

 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

на длъжност ...... .....................................................................................................................  

                                                         (посочете длъжността) 

  

2.................................................................................................................., 

                                                           ( име, презиме, фамилия) 

 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

на длъжност ....... .......................................................................................................................  

                                                             (посочете длъжността) 

 

3. ......................................, 

 

 

На участника „.........................................................................................................”: 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„…………….............................................................................................................…………..”,  

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

I. Представляваният от мен участник .................................................................................: 

       (посочете участника) 

1. Не е обявен в несъстоятелност; 

2. Не е в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

3. Няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията и 

няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен;  

4. Не е в открито производство по несъстоятелност; 

5. Не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се 

намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, 

включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или 

участникът е преустановил дейността си;  

6. Не е виновен за изпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, 

включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в 

поръчки по чл. 3, ал. 2 и няма влязло в сила съдебно решение;  

7. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи 

чужденци през последните до 5 години; 



8. Няма сключен договор с лице по чл.21 и чл.22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

 

II. Аз лично: 

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 моята и на която и да е друга държава; 

3.  Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 136 от Наказателния 

кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от 

Наказателния кодекс против трудовите права на работниците; 

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 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 Информацията за посочените обстоятелства в т. т. ......................се съдържа в следните 

публичните регистри ............................................................../когато е приложимо/ 

 

Компетентен орган съгласно законодателството на държавата, в която съм установен - 

........................................., издал информацията за посочените обстоятелства в т. т. .......... е 

......................................................./когато е приложимо/ 

 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя възложителя 

в седемдневен срок от настъпването им. 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

.......................................... г. Декларатори: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

                                                                                   2................................................... 

 (подпис и печат) 

                                                                                   3.  

 

 

Декларацията се подписва от лицата, съобразно изискванията на чл.47, ал.4 от ЗОП. 

Когато декларацията се подписва от чуждестранно лице, следва да бъде на неговия език и в 

официален превод на български. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се представя за 

всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП 



 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА ЛИПСА НА СВЪРЗАНОСТ С ДРУГ УЧАСТНИК  

ПО ЧЛ. 55, АЛ. 7 ОТ ЗОП 

 

 

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

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

 На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Представляваният от мен участник  не е свързано лице или свързано предприятие с друг 

участник в горепосочената процедура по възлагане на обществена поръчка. 

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

Задължавам   се   да   уведомя   възложителя   за   всички   настъпили   промени  в 

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

 

 

 

 

.......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за участието или неучастието на подизпълнители 

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

 

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

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 
 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Представляваният от мен участник  

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

подизпълнители /ненужното се зачертава/; 

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. 

 
 

 

.......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 
 

 

 

Декларация се подписва задължително от управляващия участника по регистрация. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за съгласие за участие като подизпълнител 

 

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

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на …………………………………………..………………………………………………… ,  
(наименование на юридическото лице, което представлявате) 

 

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

регистрация: ................................................................................................................................... 
(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на 

управление) 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

1. От името на представляваното от мен дружество, изразявам съгласието да участваме 

като подизпълнител на ................................................. 
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на обществената  поръчка с предмет: „..........................................................”. 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

........................................................................................................................................................ 
 (избройте конкретните части от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат изпълнени от Вас като 

подизпълнител) 

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

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

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

самостоятелна оферта. 

4. Представям декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. чл. 47, ал. 9 от ЗОП /по 

образец/. 

 
 

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

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

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

неверни данни. 

 
 

 

.......................................... г. Декларатор: 



 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА  

 

 

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

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

Срокът на валидност на представената оферта е ….. / словом ................................../ 

календарни дни,  считано от датата, обявена като краен срок за получаване на офертите  

 

.......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

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

за приемане на условията в проекта на договора 

 

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

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам без възражения 

условията в него. 

 

 

 

.......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

по чл. 51, ал.1, т.1 от ЗОП 

 

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

(три имена) 

Лична карта№ ............................., изд. от  ................. ..............., на ....................... ........г., 
 

На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………………..……………………………………” в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

„…….....................................................................................................................……………….” 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
През последните три години представлявания от мен  е изпълнил следните  доставки, еднакви 

или сходни с предмета на поръчката: 
  

№ Предмет на 

договора 

Възложител, 

адрес и телефон 

Стойност на 

договора с 

ДДС 

Период на 

изпълнение на 

договора 

/начална и 

крайна дата на 

договора/ 

Приложена 

препоръка/ 

референция за 

добро 

изпълнение/ 

изх. номер и 

дата или чрез 

посочване на 

публичен 

регистър, в 

който е 

публикувана 

информация за 

доставката 

      

      

      

 

 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 

 

.......................................... г. Декларатор: 

 ......................................  1.   ..............................................  
(дата на подписване) (подпис и печат) 

 

 



 
 


