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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 реактиви 

и консумативи за биохимични, хормонални и микробиологични 

изследвания за хемокултури за лабораториите на УМБАЛ 

“Александровска” ЕАД” 

 

1. Решение № ………./ ..….......2014 г.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 по образец. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Предметът на поръчката е: “Доставка на реактиви и консумативи за биохимични, 

хормонални и микробиологични изследвания за хемокултури за лабораториите на 

УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 

 

Обособена позиция 1 - Централна клинична лаборатория - биохимични изследвания 

Ном. № Гр.  Наименование М.е. Количество 

000100     COBAS INTEGRA 400  – затворена система     

000200   1 Албумин 300 теста опак. 16 

000300   1 Глюкоза 800 теста опак. 10 

000400   1 Урея 500 теста опак. 10 

000500   1 Пикочна киселина 400 теста опак. 10 

000600   1 Неорганичен фосфор 250 теста опак. 15 

000700   1 Калций реагент 300 теста опак. 12 

000800   1 Креатинин 700 теста опак. 8 

000900   1 Ензимен креатинин 250 теста опак. 16 

001000   1 Общ белтък 300 теста опак. 16 

001100   1 Билирубин Общ 250 теста опак. 15 

001200   1 Билирубин Директен 350 теста опак. 6 

001300   1 Холестерол 400 теста опак. 20 

001400   1 Tриглицериди 250 теста опак. 14 

001500   1 ЛДЛ - Холестерол Директен метод 175 теста опак. 3 

001600   1 ХДЛ - Холестерол Директен метод 200 теста опак. 6 

001700   1 Амоняк 150 теста опак. 1 

001800   1 АсАТ 500 теста опак. 30 

001900   1 АлАТ 500 теста опак. 40 

002000   1 КК 200 теста опак. 30 

002100   1 гама-ГТ 400 теста опак. 30 

002200   1 АФ 400 теста опак. 20 

002300   1 Липаза 200 теста опак. 2 

002400   1 ЛДХ 300 теста опак. 16 

002500   1 Амилаза 300 теста опак. 16 

002600   1 КК-МB 100 теста опак. 8 

002700   1 Холинестераза 200 теста опак. 1 

002800   1 Магнезий 175 теста опак. 1 

002900     Реактиви за Cobas Integra 400     

003000   1 CRP High Sensitivity (300 теста) опак. 10 

003100   1 Ferritin Gen.2 Tina-quant (200 теста) опак. 3 

003200   1 IgA (100 теста) опак. 3 

003300   1 IgG (100 теста) опак. 3 

003400   1 IgM (100 теста) опак. 3 

003500   1 Precinorm Protein (3x1 мл) опак. 15 

003600   1 C.f.a.s. Proteins (5x1 мл) опак. 2 

003700   1 Precinorm U (4x5 мл) опак. 2 

003800   1 Желязо тест 400 

003900   1 Желязо-свързващ капацитет тест 300 

 

 

 

 

Обособена позиция 2 - Централна клинична лаборатория - хормонални изследвания 

Ном. № Гр.  Наименование М.е. Количество 



000100     Електрохемилуминесцентен имунохимичен анализатор 
ELECSYS 2010  - затворена система 

    

000200     Тироидни хормони     

000300   2 FT4 200 теста/оп тест 3 900 

000400   2 КалFT4 4х1 мл мл 8 

000500   2 FT3 200 теста/оп тест 2 000 

000600   2 КАЛ FT3 4х1 мл мл 4 

000700   2 TSH 200 теста/оп тест 6 000 

000800   2 КАЛ TSH 4х1.3 мл мл 10,4 

000900   2 Анти-Тг (ТАТ)100 тест 1 000 

001000   2 КАЛ Анти-Тг (ТАТ)4х1.5 мл мл 12 

001100   2 Анти-TПO(МАТ) 100 тест 2 000 

001200   2 КАЛ Анти-TПO(МАТ) 4х1.5мл мл 12 

001300   2 Анти-TСХ-рецепторни антитела тест 400 

001400   2 Тиреоглобулин 100 теста/оп. тест 100 

001500   2 КАЛ Тг  4х1мл мл 4 

001600     Репродуктивни     

001700   2 FSH  100тест/оп тест 200 

001800   2 КАЛ FSH 4х1 мл мл 4 

001900   2 ЛH 100 тест/оп тест 200 

002000   2 КАЛ ЛH 4х1 мл мл 4 

002100   2 ПРОЛАКТИН 100 теста тест 200 

002200   2 КАЛ ПРОЛАКТИН 4х1 мл мл 4 

002300   2 ПРОГЕСТЕРОН 100 тест/оп тест 100 

002400   2 КАЛ ПРОГЕСТЕРОН 4х1мл мл 4 

002500   2 ЕСТРАДИОЛ 100 тест/оп тест 100 

002600   2 КАЛ ЕСТРАДИОЛ 4х1мл мл 4 

002700   2 ТЕСТОСТЕРОН 100 тест/оп тест 1 000 

002800   2 КАЛ ТЕСТОСТЕРОН 4х1мл мл 12 

002900   2 DHЕА-S 100 тест/оп тест 400 

003000   2 КАЛ DHЕА-S 4х1мл мл 4 

003100   2 СЕКС ХОРМОНС - СВЪРЗВАЩ ГЛОБУЛИН тест 100 

003200   2 КАЛ СЕКС ХОРМОНС - СВЪРЗВАЩ ГЛОБУЛИН 4х1мл мл 4 

003300     Анемия     

003400   2 ВИТ B12  100 теста/оп тест 1 800 

003500   2 КАЛ ВИТ B12 4х1 мл мл 12 

003600   2 ФОЛАТ 100 теста/оп тест 1 200 

003700   2 КАЛ ФОЛАТ 4х1 мл мл 8 

003800     Туморни маркери     

003900   2 CEA 100 теста/оп тест 1 400 

004000   2 КАЛ CEA 4х1мл мл 8 

004100   2 PSA 100 тест 200 

004200   2 КАЛ PSA 4х1мл мл 4 

004300   2 free. PSA тест 200 

004400   2 КАЛ free. PSA 4х1 мл мл 4 

004500   2 AФП100 тест 200 

004600   2 КАЛ АФП 4х1мл мл 4 

004700   2 ЧХГ+БЕТА 100 тест 100 

004800   2 КАЛ ЧХГ+БЕТА 100 4х1мл мл 4 

004900   2 CA 15-3 100 тест 200 

005000   2 КАЛ CA 15-3 4х1мл мл 4 

005100   2 CA125 100 тест 200 

005200   2 КАЛ CA 125 4х1 мл мл 4 

005300   2 CA 19-9 100 тест 1 200 

005400   2 КАЛ 19-9 4х1 мл мл 8 

005500   2 ЦИФРА 21-1  100 тест 100 



005600   2 КАЛ ЦИФРА 21-1 4х1 мл мл 4 

005700   2 НСE 100 тест 100 

005800   2 КАЛ НСЕ 4х1мл мл 4 

005900   2 CA 72-4 100 тест 400 

006000   2 КАЛ CA 72-4  4х1мл мл 8 

006100     Други     

006200   2 ПTХ тест 1 500 

006300   2 КАЛ ПТХ 4х1мл мл 8 

006400   2 КОРТИЗОЛ  100 тест 200 

006500   2 КАЛ КОРТИЗОЛ 4х1 мл мл 4 

006600   2 ИРИ тест 400 

006700   2 КАЛ ИРИ 4х1мл мл 8 

006800   2 С-пептид тест 1 000 

006900   2 КАЛ С-пептид  4х1мл мл 8 

007000   2 AКТХ 100 тест 300 

007100   2 КАЛ АКТХ 4х1мл мл 4 

007200   2 НT-ПРО-БНП  100 тест 100 

007300   2 КАЛ НT-ПРО-БНП 4х1мл мл 4 

007400   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ НT-ПРО-БНП 4х2 мл мл 8 

007500   2 БЕТА КРОСС ЛАПС  100 тест 600 

007600   2 КАЛ БЕТА КРОСС ЛАПС 4х1мл мл 4 

007700   2 Н-МИД-ОСТЕОКАЛЦИН тест 100 

007800   2 КАЛ Н-МИД-ОСТЕОКАЛЦИН 4х1мл мл 4 

007900   2 ТРОПОНИН T  200 тест 4 000 

008000   2 КАЛ ТРОПОНИН T 4х1 мл мл 12 

008100   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ ТРОПОНИН  4х2 мл 32 

008200   2 ВИТАМИН Д   - ТОТАЛ тест 600 

008300   2 КАЛ ВИТАМИН Д - ТОТАЛ 4х1мл мл 8 

008400   2 ПРОКАЛЦИТОНИН тест 100 

008500   2 СОМАТОТРОПЕН (РАСТЕЖЕН)ХОРМОН - hGH 100 тест 100 

008600   2 КАЛ  hGH  4х1 мл мл 4 

008700   2 РАРР-А  100 тест 200 

008800   2 КАЛ РАРР-А 4х1 мл мл 4 

008900   2 PIGF тест 300 

009000   2 КАЛ PIGF 4х1 мл мл 4 

009100   2 HE4 тест 200 

009200   2 КАЛ HE4  4х1 мл мл 4 

009300   2 ANTI_HAV IgM тест 400 

009400   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ HAV 1,2 (8x0.67 ml) мл 10,72 

009500   2 HBsAg тест 300 

009600   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ HBsAg 1,2 (8x1,3 ml) мл 20,8 

009700   2 HBsAg CONFIRMATORY TEST (2x1 ml) мл 4 

009800   2 HBeAg тест 200 

009900   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ HBeAg 1,2 (8x1,3 ml) мл 20,8 

010000   2 ANTI-HBc TOTAL тест 200 

010100   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ ANTI-HBc 1,2 (8x1,3 ml) мл 20,8 

010200   2 AHTI-HCV тест 300 

010300   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ ANTI-HCV 1,2 (8x1,3 ml) мл 20,8 

010400   2 HIV-COMBI тест 300 

010500   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ HIV COMBI  1,2,3 (5x1,3 ml) мл 13 

010600     Контроли     

010700   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ УНИВЕРСАЛ 4х3 мл мл 36 

010800   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ ТУМОР МАРКЕР 4х3 мл мл 36 

010900   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ ТИРЕО АВ 2х2 мл 48 

011000   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ Мултимаркер 4х2мл мл 30 

011100   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ Вариа 4х3 мл мл 24 



011200   2 ПРЕЦИКОНТРОЛ Матернал кеър 6х2мл мл 12 

011300     Текущи консумативи     

011400   2 Връхчета за Елексис 2010 -3600бр/оп бр 79 200 

011500   2 Чашки за Елексис 2010 оп.60х60 бр 72 000 

011600   2 Проселл  (6x380ml) мл 77 000 

011700   2 Клийнселл (6x380ml) мл 77 000 

011800   2 Sample cup micro (2x900) бр. 1 800 

011900   2 DILUENT UNIVERSAL 2x36 ml мл 720 

012000   2 Сис клийн Елексис (5x100ml) мл 2 000 

012100   2 Clean Liner (14 бр в кашон) бр 14 

012200   2 Сисуош (5x100ml) мл 3 000 

 

 

 

 

Обособена позиция 3 - Централна лаборатория по микробиология -микробиологични 

изследвания за хемокултури 

 

Ном. № Гр.  Наименование М.е. Количество 

000100     Апарат Bactec 9120 - Затворена система     

000200   3 BACTEC Plus Aerob/F Medium (1 опаковка = 50 бутилки) опак. 14 

000300   3 BACTEC Plus Anaerobic/F Medium (1 опаковка = 50 бутилки) опак. 14 

000400   3 BACTEC PEDS Plus/F Medium (1 опаковка = 50 бутилки) опак. 3 

000500   3 BACTEC Mycosis IC/F Medium (1 опаковка = 25 бутилки) опак. 4 

000600   3 BACTEC Myco/F Litic Medium (1 опаковка = 25 бутилки) опак. 1 

000700     Апарат BBL Crystal Autoreader -Затворена система     

000800   3 BBL Crystal Enteric/Nonfermenter ID System   (1 опаковка = 20 
теста) 

опак. 10 

000900   3 BBL Gram Positive ID System   (1 опаковка = 20 теста) опак. 10 

001000   3 BBL Crystal Anaerobe ID System   (1 опаковка = 20 теста) опак. 2 

001100   3 BBL Crystal Neis-Haemo ID System   (1 опаковка = 20 теста) опак. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА Й 

 

ОБРАЗЕЦ   НА   ОФЕРТАТА 

 

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка 

с предмет: “Доставка на реактиви и консумативи за биохимични, хормонални и 

микробиологични изследвания за хемокултури за лабораториите на УМБАЛ 

“Александровска” ЕАД” 

 

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 реактиви и консумативи за 

биохимични, хормонални и микробиологични изследвания за хемокултури за лабораториите 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. 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. 

7. 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/.   

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

/оригинал, по приложен образец/.   

9. 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. 

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

техническите възможности и квалификацията на участника: 

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

медицински изделия –  копие, заверено от участника по см. на Закона за медицинските 

изделия.  

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

качеството, удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и 

стандарти: 

10.2.1. Сертификати за въведени системи за управление на качеството на производителя  на 

медицинските изделия и консумативи (ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 9001:2008, БДС ЕN ISO 

13485:2012 или еквивалентно) – копие, придружено с превод на български език, ако е на чужд 

език. 

10.2.2. 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  – копие, придружено с превод на български 

език, ако е на чужд език. 

10.2.3. 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; 

10.2.4. Документ за писменото упълномощаване на представител, по смисъла на чл.10, ал. 2 от 

ЗМИ, когато производителят на медицинските изделия не е установен на територията на 



държава членка на ЕС или на държава от Европейското икономическо пространство - копие на 

оригиналния документ, придружено с превод на български език. При представени ЕС 

сертификати, в които производителя и упълномощения представител са вписани, не е 

необходимо да се представя документа за упълномощаване; 

10.2.5. ЕС сертификат за оценка на съответствието, когато в оценката на МИ е участвал 

нотифициран орган – копие на оригиналния документ, придружено с превод на български език. 

11. Гаранция за участие в откритата процедура. Всеки участник представя гаранция за участие 

както следва:  

Обособена позиция 1 – 150 /сто и петдесет/ лева; Обособена позиция 2 – 700 /седемстотин/ лева; 

Обособена позиция 3 – 120 /сто и двадесет/ 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. 

12. Документ за закупена документация за участие – копие 

13. 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”: 

Предложението за изпълнение на поръчката, включващо изброените по-долу документи, 

за всяка обособена позиция, се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предложение 

за изпълнение на поръчката” за  обособена позиция №......., наименованието на 

обособената позиция и името на участника. Пликовете съдържат: 

 1.Техническо предложение  на участника по образец на възложителя на хартиен носител 

– Приложение №3. Забележка: Техническото предложение на магнитен/оптичен носител за 

всички обособени позиции се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Техническо 

предложение на магнитен/оптичен носител за всички обособени позиции”. 

 2. Декларация за срок на изпълнение на доставката по всяка заявка ________________ 

работни дни (не по-дълъг от 7 работни дни считано от деня, следващ датата на получената 

заявка) в срока на изпълнение на поръчката – от датата на подписване на договор до 

03.06.2015г. За ин витро диагностични медицински изделия, които са специфични в 

приложението си и потребностите, годишните количества са една, две опаковки участникът 

посочва в отделна декларация  срока на доставка, който е допустимо да бъде  по дълъг от 7 

работни дни. 

 

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

Предлаганата цена за изпълнение на поръчката за всяка обособена позиция,  се 

поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана цена” за обособена позиция №...., 

наименованието на обособената позиция и името на участника. Пликовете съдържат 

1.  „Предлагана цена” по образец на възложителя на хартиен носител - Приложение 

№ 4 от конкурсната документация. Забележка: Предлаганата цена на магнитен/оптичен носител 



за всички обособени позиции се поставя в отделен запечатан плик с надпис: „Предлагана цена 

на магнитен/оптичен носител за всички обособени позиции”. 

Критерий за оценка на офертата е най-ниска цена за обособена позиция, 

предложена от участник. 

 При еднаква цена комисията провежда публично жребий за определяне на 

изпълнител между класираните на първо място оферти за обособената позиция. 

 

ІV. Общи условия 

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.  

Всеки участник  има право да участва за една, няколко или всички  обособени позиции. 

Оферирането на всички номенклатурни единици от обособената позиция е задължително. 

 

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”, в който се поставят 

запечатани и надписани пликове с предложението за изпълнение на поръчката за всяка 

обособена позиция поотделно, надписани по указания в т.ІІ начин.   

3. плик №3 „Предлагана цена ”, в който се поставят запечатани и надписани пликове с 

предлагана цена за всяка обособена позиция поотделно, надписани по указания в т.ІІІ 

начин.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

ОБРАЗЕЦ НА „ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ” И 

УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА МУ 
 

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Доставка 

на реактиви и консумативи за биохимични, хормонални и микробиологични 

изследвания за хемокултури за лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 

 

Приложение: Техническо предложение 

(разпечатва се от диска с програмата) 

 

Ном. 

№ 
Гр. Наименование Колич. Производител Катал. № Разфасовка Описание 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

 

 
 ДАТА………………………   Управител: ....................................... 

(подпис на лицето и печат на фирмата)
        

Указания за подготовката на техническото предложение 

 

1. За всяка  позиция от предмета на поръчката се допуска само едно предложение по 

преценка на участника. Участникът задължително оферира всички позиции от 

обособената позиция. Следователно участникът следва да оферира всички тези позиции 

за да бъде разглеждано неговото предложение, като същите следва да бъдат от един 

производител. В противен случай, ако липсва оферирана позиция от тях,  предложението 

на участника не се разглежда и оценява за  съответната  обособена позиция .   

2. Задължително се попълват колони № №   5, 6, 7 и 8. При констатиране на невярно 

отбелязани данни, или несъответствие с изисканото от възложителя, или непопълнена 

колона, предложението на участника не се разглежда и оценява за цялата  група . В 

колона № 8 участниците записват търговското наименование на предлаганите изделия и 

кратко описание на същите-основни характеристики, материал, размери и др. 

3. Посочените опаковки в предмета на поръчката са съобразени с вида на апаратура, 

честотата на изследванията и др. Допуска се за позиции, несвързани с апарати 

предложения от участника на по-малки от посочените опаковки, но не по-големи. 

4. При попълване на техническото предложение е препоръчително търговските 

наименования на медицинските изделия да са вписани на български език.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

ОБРАЗЕЦ  НА  „ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА” 

 
 в откритата процедура по ЗОП с предмет: ““Доставка на реактиви и консумативи за 

биохимични, хормонални и микробиологични изследвания за хемокултури за 

лабораториите на УМБАЛ “Александровска” ЕАД” 

 
Нашата ценова оферта е:  

(разпечатва се от диска с програмата) 

 

Ном. 

№ 
Гр. 

Наименован

ие 

Мерна 

единица 

Количе

ство 
Цена с ДДС Сума 

       
       

 
 
 

ДАТА………………………   Управител: .................................. 
 (подпис на лицето и печат на фирмата) 

 
Указания за попълване 
 

  
 Таблицата с ценовата оферта за всяка обособена позиция се разпечатва от диска с 

програмата и се поставя в запечатан плик, надписан по следния начин: плик № 3 

„Предлагана цена” – за обособена позиция № ............, име на позицията и име на 

участника. Предлаганата цена на магнитен/оптичен носител за всички обособени 

позиции се поставя в отделен запечатан плик с надпис: плик №3 „Предлагана цена на 

магнитен/оптичен носител”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ №5 

 

Д О Г О В О Р - ПРОЕКТ 

 

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

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 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: BG831605795, 

представлявано от Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ – ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

И 

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  Фирма ……………..…………………………. , ЕИК  …….……………….....,  

със седалище и адрес на управление гр. …….………………, ул. 

………………….…………...................…, тел. № …………………, факс №……………..........., e-

mail:............................,  Идентификационен № по ЗДДС ……………….., представлявано от 

…………….……………………………............., на основание Решение № 

…………/……………2014г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР на лечебното заведение за 

класиране на участниците и определените за изпълнители на обществената поръчка и чл. 41 от 

ЗОП, сключиха настоящия договор за следното: 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя и продава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

реактиви, субстанции и консумативи, наричани по долу „стоки”, за лабораториите на УМБАЛ 

„Александровска” ЕАД, описани по вид, количество и качество в Спецификацията към 

договора, съгласно офертата от проведената открита процедура за възлагане на обществена 

поръчка, обявена с Решение № ................../................2014г. 

ІІ. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА: 
 

1. Единичните цени по договора са определени до краен получател и местоизпълнение 

и не подлежат на промяна за срока на действие на договора, освен в случаите, предвидени в 

чл.43 от ЗОП. 

2. Общата стойност на настоящия договор е ................ лв.(..........................) с включен 

ДДС, при условие, че са заявени и доставени всичките количества, посочени в Спесификацията  

от договора. 

ІІІ. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ: 

 

1. Плащанията се извършват по банков път по посочената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сметка в 

срок от 60 календарни дни от датата на представяне на фактура и копие от получената заявка на 

Възложителя, от което да е видно датата на получаване на заявката . 

IBAN: ......................................................... 

Банка: ................................. 

ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: 

 

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да изпраща писмена заявка (може и на факс № 

……………,e-mail:……….………) за вида и количеството на необходимите стоки,  фигуриращи 

в Спецификацията, неразделна част от договора. 



2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да приеме заявените количества стоки,  доставени в 

срок и на място и отговарящи по вид, количество и качество на описаното в договора и 

офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в процедурата. 

3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати доставените количества стоки в срока, 

определен в Раздел ІІІ, т. 1 от договора. 

4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да прегледа доставените стоки и да направи 

възражение за несъответствие в тяхното количество, вид и годност, цена съгласно общите 

условия на договора. 

5. Към датата на доставката остатъчният срок на годност следва да бъде не по-малък от 

75 (седемдесет и пет) % от обявения от производителя. В случай на доставка на продукти с по-

кратък от договорения срок на годност, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка както следва: 

75% - 70%  -  0,5% от стойността на доставката 

70% - 65%  -  1% от стойността на доставката 

65% - 60%  -  1,5% от стойността на доставката 

60% - 55%  -  2% от стойността на доставката 

55% - 50%  -  2,5% от стойността на доставката 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоката, ако в деня на нейното 

приемане остатъчният срок на годност е по-малък от определения в Раздел ІV, т. 5. 

7. При установяване на явни недостатъци и дефекти по доставените стоки, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхната 

замяна в съгласно общите условия на договора. 

8. При установяване на скрити недостатъци, които не са могли да бъдат открити при 

обикновен начин на приемане, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да уведоми незабавно 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да поиска тяхната замяна съгласно общите условия на договора или да 

върне съответната част от заплатената цена, заедно с дължимите лихви. 

9. Обявените количества стоки и пределна цена на договора не задължават 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги изпълни. 

10. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да поиска изменение в количествата на 

доставяните отделни видове стоки, без да се променя единичната доставна цена съгласно 

офертата и Спецификацията към договора. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

1.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя заявените стоки по настоящия договор в срок 

до ……… работни дни, считано от деня, следващ датата на изпращане на заявката, до 

лабораториите на УМБАЛ „Александровска” ЕАД, посочено в заявката. 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя стоки, регистрирани и разрешени за 

производство, внос и търговия в страната. 

3.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да достави стоките с минимален срок на годност не по-

малко от 75 (седемдесет и пет) % от остатъчния срок на годност към датата на доставката. При 

неспазване на горното се прилагат разпоредбите на Раздел ІV, т.5. 

4.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предава доставените стоки на упълномощено от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ длъжностно лице, чрез съставяне на фактура. 

5.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при поискване да възстанови количеството или замени 

некачествените и негодни стоки съгласно общите условия. 

6.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже задълженията по Раздел ІV, т. 8, ако се 

докаже, че стоките, предмет на договора са повредени по вина на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



7.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да представи гаранция за изпълнение на договора за 

срока на договора в размер на 1 (един) % от стойността на договора  без ДДС – ……………….. 

лв. (……………………лева). 

8.Гаранцията за изпълнение на договора е уредена в общите условия. 

 

VІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ: 

 1. За неизпълнение на всяко едно от задълженията си по настоящия договор, с 

изключение на тези по Раздел ІV, т.5 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,1 % на 

ден върху стойността на неизпълненото в договорените срокове задължение, но не повече от 10 

/десет/ % от стойността на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни 

вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 

 2.При неизпълнение на задълженията си по Раздел ІV, т.7 и т. 8 от настоящия договор, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 (два) % от цената на 

стоките, за които са направени рекламации. 

 3.При виновна забава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, продължила повече от половината от срока 

за изпълнение на съответното задължение, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да приложи общите 

условия на договора. 

VІІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

  1.Договорът се сключва за срок от 10.10.2014г. до 03.06.2015г. 

    2.Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 

от този договор, освен в случаите по чл.42а от ЗОП 

        3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат 

на непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи 

възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на 

договора в съгласно общите условия. 

            4.Неуредените в този договор въпроси се уреждат от действащото законодателство. При 

нерешим чрез преговори спор между страните, същият се отнася за решаване пред компетентен 

съд. 

            5.Достъпът до мястото на изпълнението на доставката, се осъществява срещу платен 

пропуск съгласно приложена Заповед № 106/16.02.2009г. на Изп. директор. 

      6.Отговорно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по изпълнение на настоящия договор - 

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

Неделима част от настоящия договор са: 

1. Общи условия 

2. Спецификация. 

          3. Офертата на участника. 

 

Договорът, общите условия и спецификацията са съставени и подписани в два 

еднообразни екземпляра, по един за всяка от страните. 

 

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

Д-Р КОСТАДИН АНГЕЛОВ 

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР 

 

ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ:................... 

С.ГЕОРГИЕВА 



УМБАЛ “АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕАД 

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА 

ЗА ДОСТАВКИ И УСЛУГИ 

1. Качество, технически изисквания и стандарти: 
1.1. Доставките и услугите, предмет на договора ще се извършват от Изпълнителя 

съгласно изисквания, определени в условията на договора и приложенията към него. 

Техническите изисквания съдържат: 

а) Вида, габаритни и/или функционални изисквания към стоките които следва да се 

доставят, стандартите по които да бъдат произведени и/или на които да отговаря крайния 

продукт;  

б) целите, за които се предоставят услугите; 

в) изискванията на Възложителя относно предоставяните услуги; 

г) методите и материалите, които ще бъдат използвани от Изпълнителя; 

д) резултатите, които трябва да бъдат постигнати от Изпълнителя. 

1.2. При изрично противоречие между изискванията на Възложителя и предложението 

на Изпълнителя, валидни са тези от предложението на Изпълнителя. Това не се отнася в 

случаите, когато противоречието не може да се констатира явно от записите в отделните 

документи и се явява като невъзможност за изпълнение на предложението на Изпълнителя при 

условията на изискванията Възложителя. В този случай са валидни изискванията на 

Възложителя. 

1.3. Изпълнителят гарантира, че доставената по договора стока е нова, неизползвана и в 

нея са включени последните подобрения по отношение на дизайна и материалите, освен ако в 

договора не е предвидено друго. Доставени стоки трябва да отговарят на стандартите, посочени 

в договара, а когато не е посочен приложим стандарт, на меродавните стандарти, приложими в 

страната на произход на стоките. Това са стандартите, които са последно издадени от 

съответната институция. 

1.4. В случаите, когато е определена мостра и е определено в договора че доставените 

стоки ще отговарят на мострата, доставените стоки в изпълнение на договора трябва да 

съответстват на мострата и допълнителните изисквания на Възложителя (ако има такива) във 

всяко едно отношение. 

1.5. Когато Изпълнителят е местно лице за Р. България или има регистрирано търговско 

представителство или друга постоянна база на територията на Р. България стоките следва да 

бъдат в съответствие с изискуемите норми в Р. България и да са преминали задължителните 

процедури необходими за безпроблемното влагане в обектите и/или използване на доставената 

стока, определени в нормативни и стандартизационни документи, когато са приложими за 

съответните стоки. 

2. Цени: 
2.1. Цената за изпълнение на обекта на поръчката е съгласно предложението на 

Изпълнителя от процедурата за възлагане на поръчката и не може да се променя до 

окончателното изпълнение на договора. 

2.2. Когато предложената от участника цена за изпълнение на обекта на поръчката се 

калкулира по методика описана в офертата или протоколите от проведените преговори, същата 

не може да се променя до окончателното изпълнение на договора. 

2.3. Цената включва всички разходи за изпълнение на поръката съгласно изискванията 

на Възложителя и предложението на участника. 

3. Плащане: 
3.1. Методът и условията на плащане от Възложителя са съгласно изискванията на 

Възложителя и предложенията на Изпълнителя от процедурата за възлагане на поръчката. 

3.2. Искането(ията) на Изпълнителя за плащане се прави в писмен вид към 

Възложителя и се придружават от договорения вид и количество документи, които 



задължително включват и оригинална фактура. Във фактурата следва да бъде посочено за кои 

части (позиции/плащания) от поръчката (договора) се отнася.  

3.3. Сроковете за заплащане на дължимата сума започват да текат от датата на 

представяне на всички документи в договорения вид и количество, които се отнасят за 

съответното плащане (или съответния изпълнен обем от поръчката) и след изпълнение на 

изискуемите договорени условия, при които Възложителят следва да извърши дължимото 

плащане. Липсата или несъответсвието на дори един от документите съгласно договореното е 

основание срока за плащане да не започва да тече до неговото представяне в договорения вид. 

3.4. Плащането към местни Изпълнители се извършва в български лева, а към 

чуждестранните Изпълнители в договорения вид валута. Ако договорената валута с местен 

Изпълнител е различна от български лева, то плащането се извършва в български лева по 

официалния курс на БНБ за деня на извършване на плащането, освен ако не е определено друго 

в Договора. 

3.5. Дължимият Данък добавена стойност се заплаща по реда и при условията на Закона 

за данъка върху добавената стойност. 

3.6. Ако Възложителят не плати на Изпълнителя дължимата сума до съответната дата, 

определена като краен срок за извършване на дължимото плащане, то Възложителят дължи на 

Изпълнителя законната лихва върху сумата за това закъсняло плащане след представяне на 

фактура за дължимата законна лихва. 

4. Мита, данъци и такси: 
4.1. Чуждестранните, а в определени случаи и местните изпълнители, може да 

извършват доставка на стоки при условия различни от DDP по Incoterms-2000 (а именно DDU 

или други), като в този случай за всеки продукт от спецификацията е посочил митнически 

тарифен номер съгласно хармонизираната система на митническите тарифни кодове (HS codes) 

и съответната му единична цена. В случай, че участника е посочил грешен митнически номер, в 

следствие на което за Възложителя настъпят допълнителни разходи при изпълнение на 

поръчката от Изпълнителя, тези разходи ще бъдат изцяло за сметка на Изпълнителя и се 

приспадат от последващо дължимо плащане. Възложителят представя на Изпълнителя 

оригинална фактура (Инвойс) за приспадната стойност и като доказателство копие на 

митническата декларация, с която е осъществен вноса и копие от митническата тарифа в частта 

регламентираща дължимото мито за съответните тарифни кодове. 

4.2. Когато достаката на стоките се осъществява чрез внос, то Изпълнителят отговаря 

изцяло за всички мита, данъци, такси и други налози, съгласно условията на договорената 

франкиравка по Incoterms-2000. Ако изрично не е определена такава, то условията на доставка 

са при условия DDP по Incoterms-2000. 

5. Риск и застраховка: 
5.1. Изпълнителят носи всички рискове свързани с изпълнението на поръчката относно 

нанасянето на имуществени и неимуществени вреди на себе си, своя персонал и/или техника 

или оборудване, както и всички рискове свързани с нанасянето от Изпълнителя или негов 

персонал на имуществени вреди на Възложителя и/или трети лица при изпълнението на 

поръчката.  

5.2. Задължение на Изпълнителя да разполага със застраховка за следното: 

а) отговорността на Изпълнителя при трудова злополука относно неговите работници и 

служители; 

б) отговорността на Изпълнителя при  повреждане и/или загубване на вещи, 

собственост на Възложителя, предоставени за изпълнение на договора; 

в) имуществена отговорност на Изпълнителя за щети спрямо трети лица, Възложителя 

и/или служители на Възложителя, причинени при или по повод изпълнението на договора; 

г) отговорност в случай на телесна повреда или смърт, причинени при или по повод 

изпълнението на договора. 

5.3. Изпълнителят е длъжен да представи на Възложителя доказателства за наличието 

на застраховка и за извършването на редовни плащания по нея, веднага при поискване. 



5.4. Рискът от неизпълнение на договорената доставка и/или съпътстващите я дейности, 

случайно погиване или повреждане на стоката е за Купувача и ще бъде прехвърлен на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в мястото на доставката при условията на договорената франкировка по 

договора и след предаването й с приемо-предавателен протокол подписан от упълномощени 

представители на страните.  

5.5. Стоките, доставяни по договора трябва да са застраховани в свободно 

конвертируема валута напълно срещу загуба, повреда или други щети при производството, 

придобиването им от Изпълнителя, транспортирането, съхранението и  доставката съгласно 

условията на договорената франкировка.  

6. Специфични изисквания и условия при доставките: 
6.1. Доставката на стоките се извършва от Изпълнителя в съответствие с изискванията 

на Възложителя и предложението на Изпълнителя. Подробностите за транспортните документи 

и/или други документи, които трябва да придружават стоката и/или да се предоставят на 

изпълнителя са съгласно законовите изисквания.  

6.2. Изпълнителят е задължен да извърши доставката до конкретното място на доставка. 

Рискът, разходите, задълженията и собственоста са за сметка на Изпълнителя до момента на 

предаването им  и договорената цена е формирана при отчитането на тези условия. 

7. Дължима грижа и гаранции: 
7.1. Изпълнителят ще извършва възложените доставки и свързаните с тях услуги с 

дължимата грижа и съгласно изискванията на договора. 

7.2. Изпълнителят гарантира, че стоките доставени по договора нямат явни или скрити 

дефекти, произтичащи от проекта, материалите или изработката (с изключение на случаите, 

когато проекта и/или материалите са предоставени от Възложителя) и такива няма да се проявят 

при нормална употреба на стоките при условията за които са предназначени да бъдат вложени 

и/или експлоатирани. 

7.3. Ако не е определено друго в Договора гаранцията за качественото изпълнение на 

договора е валидна за срока, който изтича по-рано от посочените два: 

а) 12 (дванадесет) месеца от датата на влагането на стока в експлоатация или началото на 

ползване на услугите (или продукта на услугата); 

б) 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на доставката на съответната стока напълно 

окомплектована съгласно договореното и/или предоставянето на услугите в договорения обем и 

завършеност, и приемането им от Възложителя в договореното място на изпълнение (доставка); 

7.4. Възложителят има право да предявява рекламации по повод количеството и 

качеството на доставената стока и на предоставените услуги. 

7.5. Количествените рекламации Възложителят трябва да предяви до 45 /четиридесет и 

пет/ дни от датата на приемането на пълния предмет на договора. 

7.6. Качествените рекламации за видими недостатъци или такива проявили се при 

експлоатация на стоката и/или ползването на продуктите на услугата могат да се предявят от 

Възложителя в рамките на гаранционния срок по т. 7.2. и до 30 дни след неговото изтичане, в 

случай че несъответствието или дефекта са констатирани в рамките на гаранционния срок. 

7.7. Стоката, за която се окаже, че не е в съответствие с уговореното качество или 

количество, ще бъде доставена, поправена или заменена с нова от Изпълнителя по избор на 

Възложителя. Недостатъците на предоставените услуги следва да бъдат отстранени от 

Изпълнителя чрез доработка, корекция или повторното изпълнение на услугата или част от нея, 

когато недостатъка не може да се отстрани по предходните два начина. 

7.8. Рекламациите за качество, установени след приемането на стоките и услугите 

следва да бъдат доказани с протокол от експерти на Възложителя и трябва да съдържат 

искането на Възложителя, номера на договора, точното количество и вид на стоката или 

услугата за която се отнася рекламацията. 

7.9. Отговорността на Изпълнителя за рекламации се отнася и по отношение на 

доставената липсваща, поправена или заменена стока, както и за коригираните недостатъци на 

услугата или повторно извършената услуга. 



7.10. При рекламация Изпълнителят е длъжен в 3 /три/ дневен срок да проучи естеството 

и характера на възникналия дефект и/или несъответствие, като при необходимост изпрати свои 

специалисти на място. В същият срок Изпълнителят съвместно със специалисти на 

Възложителя изготвя протокол, относно констатираните дефекти и/или несъответствия, 

причината за появата им и начина за тяхното отстраняване. 

7.11. Изпълнителят е длъжен в срок не по-дълъг от 15 /петнадесет/ дни от датата на 

получаване на рекламацията, на свой риск и за своя сметка да отстрани възникналия дефект 

и/или несъответствие. Когато поради спецификата на дефекта (несъответствието) 

технологичния срок за отстраняването изисква по дълъг период, Изпълнителят е длъжен в 15 

/петнадесет/ дневния срок да посочи и обоснове срока, в който ще отстрани дефекта 

(несъответствието). Този срок в никакъв случай не може да бъде по-дълъг от срока, за които е 

изпълнена услугата или доставката при изпълнението на основния договор. 

7.12. Рисковете и разходите, свързани с транспортирането на липсващата, дефектната и 

заменена стока, както и за отстраняване несъответствието на предоставената услуга са за сметка 

на Изпълнителя. 

7.13. Гаранционният срок на поправеното изделие се удължава с времето, за което е било 

извън приложението му при Възложителя, поради наличие на дефект или несъответствие, както 

и с времето на отстраняването им. 

7.14. Гаранционният срок за заменената стока или повторно извършената услуга започва 

да тече от датата на приемането им от Възложителя. 

7.15. В случай, че Изпълнителят след получаване на рекламацията не изпълни 

задължението си да отстрани дефектите или несъответствията в определения срок, 

Възложителят може да предприеме действия за отстраняването им, които счете за необходими. 

В този случай всички преки и косвени разходи, свързани с отстраняването им по този начин, са 

за сметка Изпълнителя, като това няма да препятства други права и претенции, които 

Възложителят може да има срещу Изпълнителя съгласно Договора.  

7.16. Възложителят може да приспадне направените от него разходи по предходната 

клауза от гаранцията за изпълнение на договора, а ако тя не е достатъчна като размер, 

Възложителят може да удържи остатъка от разходите от всяко последващо дължимо плащане 

към Изпълнителя независимо от основанието и вида на плащането и независимо дали е по 

настоящия договор или по друг между същите страни. По своя преценка Възложителят може да 

не удържа направените разходи от гаранцията за изпълнение, а само от последващо дължимо 

плащане, но в никакъв случай една и съща претендирана сума не може да се удържа и по двата 

начина. 

7.17. Ако дефекта е възникнал в следствие на нарушаване на инструкциите за 

експлоатация на стоката, предоставени от Изпълнителя, то този дефект не се счита за 

гаранционен и се отстранява за сметка на Възложителя, чрез възлагането му от Възложителя по 

отделен договор. Изпълнителят няма право да се отказва от общата гаранция за стоката при 

възникването на такъв дефект. 

7.18. Гаранцията не може да бъде оттегляна при условия, че Възложителя поради 

невнимание или с добросъвестни действия е нарушил инструкциите за експлоатация, 

предоставени от Изпълнителя. Възникнали дефекти обаче, пряко свързани с такова нарушение 

се отстраняват за сметка на Възложителя по реда на т.7.17 

8. Гаранция за изпълнение: 
8.1. При сключване на Договора, Изпълнителят представя гаранция за изпълнение на 

стойност и при условията, определена в изискванията на Възложителя. 

8.2. Възложителят има право да усвои сумата на гаранцията за изпълнение частично 

или изцяло като обезщетение за нанесените вреди и/или дължимите неустойки поради 

неизпълнение от Изпълнителя на някое от задълженията му по договора в установените в него 

срокове. 

8.3. Възложителят освобождава гаранцията на Изпълнителя в 10-дневен срок от 

изпълнение на задълженията по договора след получаване на писмено уведомление от 



Изпълнителя за приключване на изпълнението на задълженията му по Договора, освен в 

случаите на усвояването й поради неизпълнение. 

8.4. Валидността на гаранцията за изпълнение е 30 дни след датата на приключване на 

задълженията на Изпълнителя по договора, освен ако в Договора не е определено друго. 

8.5. Разходите по откриването на гаранцията са за сметка на Изпълнителя, а по 

усвояване гаранцията за сметка на Възложителя. 

9. Предоставяне и използване на документи и информация по 

договора: 
9.1. Възложителят е длъжен да предоставя на Изпълнителя всяка информация и/или 

документация, с която разполага и която може да бъде необходима при изпълнение на 

договора. Изпълнителят е длъжен да върне всички предоставени документи не по-късно от 15 

дни след изтичане на срока за изпълнение на договора. 

9.2. Възложителят ще съдейства в рамките на своите договорни задължения и 

компетентност на Изпълнителя за осигуряване на информацията, която е необходима на 

последният за да изпълни задълженията си по договора. 

9.3. Изпълнителят няма право без предварителното писмено съгласие на Възложителя 

да предоставя договора или част от него, или спецификации, планове, скици, шаблони, мостри 

или информация, предоставена от или от името на Възложителя във връзка с договора, на лице 

различно от служител или работник, назначен от Изпълнителя за изпълнение на договора или 

съгласуван между страните подизпълнител. 

9.4. Предоставянето на информация на работник, служител или подизпълнител трябва 

да бъде направено при условията на поверителност /конфиденциалност/ и само доколкото е 

необходимо за целите на съответното изпълнение. Изпълнителят няма право, без 

предварителното писмено съгласие на Възложителя, да използва документ или информация за 

цели различни от изпълнението на договора. Всеки документ, с изключение на самия договор, 

остава в собственост на Възложителя и при поискване трябва да бъде върнат (всички копия) на 

Възложителя при приключване изпълнението на договора. 

9.5. Информация, необходима за изпълнението на договора, която е класифицирана по 

съответна степен на защита съгласно Закона за защита на класифицираната информация (ЗЗКИ) 

в Р. България, може да бъде получена по реда и следва да бъде съхранявана и предоставяна 

съгласно изискванията на закона за определената й степен на защита. 

10. Кореспонденция между страните: 
10.1. Всички документи, съобщения и уведомления между страните се представят в 

писмена форма (телефакс, телекс, препоръчана поща с обратна разписка, куриерска служба или 

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

подпис в Р. България). Същите се адресират до лицето за контакт, което е определено по 

Договора, а ако такова не е определено - до лицето подписало договора за съответната страна.  

10.2. За получено съобщение или уведомление се счита това, което е достигнало до 

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

своевременно за това ответната страна или адресатът не желае да приеме уведомлението, за 

получено се счита това уведомление, което е достигнало до адреса известен на изпращача. 

10.3. Когато в договора не е определен адрес за кореспонденция на някоя от страните, за 

валиден се счита този адрес, които е представен по време на процедурата за възлагане на 

поръчката. 

10.4. Когато някоя от страните по договора предостави на другата страна и електронно 

копие на документ, съобщение или уведомление, при несъответствие на съдържанието между 

хартиения и електронния носител, за валидни се считат записите на хартиения носител. 

11. Проверки, изпитания и приемане на изпълнението: 
11.1. Възложителят или негов представител има право да проверява изпълнението на 

договора на всеки етап от изпълнението на договора без да възпрепятства работата на 



Изпълнителя. Възложителят своевременно уведомява Изпълнителя в писмен вид за 

представителите си определени за тази цел. 

11.2. Проверките могат да се провеждат в мястото на изпълнение или да се изиска 

представянето на конкретно определени доказателства за етапа и качеството на изпълнение. 

11.3. Проверките на изпълнението и изпитанията на продуктите в мястото на изпълнение 

могат да се извършват в помещенията на Изпълнителя или неговите подизпълнители, на 

мястото на доставката (на изпълнение) и/или в крайното местоназначение на обекта на 

проверка. Когато се провеждат в помещенията на Изпълнителя или неговите подизпълнители, 

на проверяващите ще се предоставят всички съответни помощни средства и съдействие, 

включително достъп до документи, чертежи, данни за производството, съоръжения, оборудване 

и помощ без това да се заплаща от Възложителя. 

11.4. Ако провереното изпълнение или изпитан обект (продукт) не отговоря на 

договорените изисквания, Възложителят може да откаже приемането му. В този случай 

Изпълнителят за своя сметка извършва необходимите действия и промени, така че да приведе 

обекта на проверка в съответствие с договорените изисквания без това да се заплаща от 

Възложителя. 

11.5. Когато проверките и изпитанията не се извършват в момента на приемане на 

изпълнението по договора, а се изпълняват с оглед текущ контрол на качеството и етапа на 

изпълнение, независимо от резултата, констатациите и изводите на тази проверка, възложителят 

има право на проверка и изпитание на окончателното изпълнение, както и правата по т.11.4. 

11.6. В случаите, когато Възложителят откаже да приеме изпълнението той трябва да 

отправи писмено уведомление до Изпълнителя с мотивите за отказа и с искане за извършване 

на необходимите действия и промени.  

11.7. В случай, че Изпълнителят не изпълни действията по начините и в сроковете 

съгласно т.7.11. от датата на получаване на уведомлението по т.11.6., Възложителят разполага с 

едно от следните права по избор: 

а) да определи подходящ срок, в който Изпълнителят безвъзмездно да приведе 

изпълнението в съответствие с техническите изисквания по договора и/или да поправи 

недостатъците на извършената услуга; 

б) да отстрани сам за сметка на Изпълнителя отклоненията и недостатъците. 

Възложителят има право да го възложи на друго лице, като допълнителните разходи за това на 

Възложителя са за сметка на Изпълнителя и Възложителят има правата за възмездяване на тези 

разходи съгласно т.7.16. 

в) да поиска намаление на възнаграждението съразмерно с намалената цена или годност 

на изпълнението. 

г) да развали частично или напълно договора като се полза изцяло или частично от 

правата си по гаранцията за изпълнение; 

11.8. Разпоредбите на т.11 от Общите условия на договора не освобождават  по никакъв 

начин изпълнителя от задълженията му по гаранцията относно изпълненото от него, нито от 

други негови задължения по настоящия договор. 

12. Одобряване на доклади и документи: 
12.1. Докладите и документите, представени от Изпълнителя, които са обект на 

одобрение или съгласуване от Възложителя по реда на договора, след писменото им одобряване 

(съгласуване) от последния удостоверяват, че те съответстват на изискванията на Възложителя. 

12.2. Ако не е договорено друго, Възложителят е длъжен в срок от 20 дни след 

получаване на докладите и документите по чл. 12.1, да уведоми писмено Изпълнителя за своето 

решение. Възложителят е длъжен да се мотивира, в случай, че откаже да ги одобри или поиска 

Изпълнителя да нанесе промени в тях. За окончателния доклад, времето за произнасяне на 

Възложителя е 30 дни. 

12.3. В случай, че Възложителят не се произнесе в срока по чл. 12.2, Изпълнителят може 

писмено да поиска приемането на докладите и документите, представени от него. Тези доклади 

и документи, ще се считат за приети, ако възложителят не се произнесе в срок от 10 /работни/ 

дни след писменото искане по тази точка. 



12.4. Възложителят е длъжен да даде подходящ срок на Изпълнителя, в случаите, когато 

иска изменения в представения доклад и/или представените документи. 

13. Спомагателни вещи и дейности от Възложителя: 
13.1. За изпълнение на договора, Възложителят предоставя на Изпълнителя 

безвъзмездно за ползване движими и/или недвижими вещи, само ако е изрично определено в 

договора. Изпълнителят се задължава да ползва предоставените вещи само за целите на 

договора. 

13.2. Всички вещи, предоставени от Възложителя на Изпълнителя за изпълнение на 

договора, остават в собственост на Възложителя, като риска от погиване или повреждане е за 

сметка на Изпълнителя от предаването им за ползване до тяхното връщане на Възложителя. 

13.3. Изпълнителят се задължава да върне на Възложителя вещите по т. 13.2. в 15-дневен 

срок след изпълнение/прекратяване на договора. 

13.4. В случаите, когато мястото на изпълнение на възложената услуга е в имот на 

Възложителя, Изпълнителят и наетите от него лица са длъжни да спазват всички правила за 

вътрешния ред, които са в сила за лицата, работещи на съответното място. Тези правила ще 

бъдат предоставени от Възложителя на Изпълнителя, при поискване. 

13.5. Изпълнителят носи отговорност и дължи възстановяване или обезщетение на 

Възложителя за щети, причинените на имотите и/или вещите, собственост на Възложителя. 

13.6. Изпълнителят ще спазва и ще осигури спазването от наетите от него лица на всички 

разпоредби и правила, свързани с безопасните условия на труд. 

14. Щети и вреди от Възложителя: 
14.1. Щетите и вредите свързани с погиване или повреждане на имот и вещи собственост 

на Изпълнителя са за сметка на Възложителя само в случаите, когато са пряко причинени 

поради непредпазливост или злонамерени действия от лица, наети от Възложителя. 

15. Експерти и оборудване за изпълнението 
15.1. Изпълнителят ще осигури и поддържа необходимите организация, материали, 

оборудване и персонал с подходяща квалификация и опит за изпълнението на договора с 

договореното качество. 

15.2. Изпълнителят ще предприеме всички необходими мерки за осигуряване на 

оборудването, необходимо на екипа му за ефективно изпълнение на възложените услуги. 

15.3. Когато изпълнението на договора е пряко свързано с квалификацията и опита на 

лицата, които изпълняват поръчката, Изпълнителят ще предостави на Възложителя писмена 

информация (образование, професионална квалификация, професионален опит и др.) за всички 

лица, които ще използва при изпълнение на договора и частта от обема на поръчката които ще 

изпълняват съответните лица, освен в случаите когато са съгласувани изрично в договора. 

Информацията се представя на Възложителя в срок не по-късно от 15 дни преди възлагането на 

дейностите на съответните лица. Изпълнителят писмено уведомява Възложителя за тези лица. 

15.4. Изпълнителят няма право да променя лицата, които е упълномощил за изпълнение 

на договора и за които е уведомил Възложителя съгласно условията на договора, без 

предварителното писмено съгласие на Възложителя.  

15.5. Изпълнителят е длъжен да предложи промяна на лицата, които е упълномощил за 

изпълнение на договора в следните случаи: 

а) при смърт, заболяване или злопулука; 

б) когато е наложителна промяна на лицето по други причини, които Изпълнителят не е 

могъл да предвиди (например оставка и др.) 

15.6. Възложителят има право да направи писмено мотивирано искане за промяна на 

лице, наето от Изпълнителя за изпълнение на договора, когато Възложителят счита, че това 

лице не действа ефективно или не изпълнява задълженията си съгласно договора, независимо 

от това, дали Възложителят го е одобрил първоначално по реда на договора. 

15.7. Допълнителните разноски, възникнали по повод промяна на упълномощеното лице  

за сметка на Изпълнителя.  



16. Подизпълнители и производители: 
16.1. Изпълнителят е длъжен да ползва за подизпълнители, а доставените стоки да бъдат 

произведени от производители, които са декларираните от него в процедура за възлагане на 

поръчката и одобрени от Възложителя. 

16.2. Изпълнителят е изцяло и единствено отговорен пред Възложителя за изпълнението 

на договора, включително и за действията на подизпълнителите, производителите и неговите 

доставчици. Изпълнителят отговаря за действията на тях като за свои действия. 

17. Забава на Изпълнителя: 
17.1. Предоставянето на услугите и изпълнението на доставките от Изпълнителя се 

извършват в съответствие с графика за изпълнение на поръчката, представен в предложението и 

одобрен от Възложителя. 

17.2. Ако по време на изпълнението на договора Изпълнителят  се натъкне на 

обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на договорените дейности, то 

Изпълнителят уведомява писмено Възложителя в 3-дневен срок от узнаването на закъснението, 

за неговата вероятна продължителност и причините, които са го породили. В зависимост от 

причините и размера на очакваното закъснение, Възложителят има право по своя преценка: 

а) При виновна забава на изпълнителя, продължила повече от половината от срока за 

изпълнение на съответното задължение, Възложителят има право да се снабди с продукти от 

същия вид, качество и заявено количество от друг доставчик по пазарни цени към момента на 

заявяването. В случай, че тази цена се окаже по-висока от определената в настоящия договор, 

Възложителят, освен на неустойка в размерите по предходните точки, има право и на 

разликата в цените в едно със съответната лихва до деня на изплащането, удържани от 

гаранцията за изпълнение на договора, прихванати от задълженията или по нарочно издадена 

фактура. 

б) Да прекрати изпълнението на договора, като във възможно най-кратък срок, но не повече 

от 10 дни от получаването на уведомлението информира за това Изпълнителя; 

в) Да приеме изпълнението независимо от реализираната забава и да удържи неустойка за 

забава в договорения размер; 

г) Да приеме предложения срок за изпълнение и да не удържа неустойка за забава или да я 

удържи в намален размер спрямо договореното;  

18. Неустойки: 
18.1. Ако Изпълнителят не успее да изпълни всички или някои от доставките в сроковете 

и/или с качеството, определени в договора, Възложителят, запазвайки правото си за други 

съдебни претенции по договора, удържа договорения размер на неустойката от последващо 

дължимо плащане по Договора или от гаранцията за изпълнение на договора, а когато сумата на 

неустойката е по-голяма от всяко от тях същата се удържа и от двете, но общо удържаните суми 

не могат да надвишават сумата на неустойката. 

18.2. Размерът на неустойката за забава се определя като сума, изчислена на база на 

цената на просроченото и/или неизпълненото по договора, периода на забава до действителното 

изпълнение или датата на прекратяване на договора и процента на дължимата неустойка, 

определен в договора.  

18.3. Размерът на неустойката за некачествено изпълнение се определя като сума, 

пропорционална на разходите за коригиране на некачественото изпълнение. 

18.4. При достигане максималния размер на неустойката определен в Договора, 

Възложителят може да прекрати договора в съответствие с т.19 на Общите условия на договора. 

19. Разваляне на договора: 
19.1. Ако някоя от страните не изпълни някое от задълженията си в договорените 

срокове, изправната страна, запазвайки правото си за други съдебни претенции за неизпълнение 

на договора, може да развали този договор напълно или частично след изпращане на писмено 

уведомление за неизпълнение до ответната страна с покана за изпълнение. 



19.2. Срокът на предизвестие за прекратяване е 15-дневен, като същото не може да бъде 

предявено по рано от 15 дни след получаване на уведомлението по т. 19.1. от неизправната 

страна, както и в случаите когато неизправната страна е изпълнила своите неизпълнени 

задължения към момента на уведомлението. 

19.3. Възложителят има право да прекрати договора с 15 дневно писмено предизвестие, 

когато възникнат обстоятелства, които не позволяват изпълнението на задълженията по него. В 

този случай, Възложителят е длъжен да обезщети Изпълнителя за всички извършени и доказани 

разходи във връзка с изпълнение на договора, извършени до момента на прекратяването му. 

19.4. В случай, че Изпълнителят бъде обявен в несъстоятелност Възложителят може да 

прекрати договора по всяко време с писмено уведомление до Изпълнителя. 

20. Непреодолима сила (Форс мажор): 
20.1. Изпълнителят се освобождава от отговорност и не дължи неустойки, в случаите, 

когато забавата или неизпълнението по договора е в резултат на непреодолима сила. 

20.2. Непреодолима сила е непредвидимо и непредотвратимо събитие от извънреден 

характер, възникнало след сключване на Договора. 

20.3. Страната, която не може да изпълни задължението си поради непреодолима сила, в 

срок от седем календарни дни от настъпването на събитието, уведомява другата за това 

обстоятелство. В същия срок с препоръчана поща или чрез куриерска служба страната, 

позоваваща се на непреодолима сила, трябва да изпрати писмено потвърждение, изходящо от 

официален държавен (или независим) орган, в което да се посочи причинната връзка между 

непреодолимата сила и невъзможността за изпълнение. Уведомление следва да се изпрати и при 

прекратяването действието на непреодолимата сила в посочения по-горе срок. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди.  

20.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и на свързаните с 

тях насрещни задължения спира. Съответните срокове за изпълнение се удължават с времето, 

през което е била налице непреодолима сила. 

20.5. Ако непреодолимата сила трае толкова дълго, че някоя от страните вече няма 

интерес от изпълнението, тя има право да прекрати Договора с писмено уведомление до другата 

страна. 

20.6. Изпълнителят трябва да търси всички разумни алтернативни средства за 

изпълнение, на които форс-мажорните обстоятелства не пречат, освен ако друго не е указано от 

Възложителя в писмен вид. 

21. Уреждане на спорове: 
21.1. При възникване на спор от каквото и да е естество между Възложителя и 

Изпълнителя във връзка с договора или произтичащи от него, страните ще положат всички 

усилия да разрешат спора по пътя на договарянето. 

21.2. Ако страните не успеят да разрешат спора помежду си чрез преговори, то 

Възложителят или Изпълнителят могат да изпратят уведомление на другата страна за своето 

намерение за решаване на спора от съда, освен ако друго не е уговорено в Договора. 

21.3.  Независимо от предаването на спора за разглеждане в съда страните могат да 

продължават да изпълняват задължения си по договора с изключение на тези от обекта на 

спора. 

22. Език на договора: 

22.1. Договорът се съставя и подписва на български език. 

23. Други: 

23.1. Договорът влиза в сила от момента на подписването му от двете страни. 

23.2. За неуредените въпроси в настоящите Общи условия се прилага действащото 

законодателство на Р. България. 

23.3. Договорът се тълкува в съответствие със законите и другите нормативни актове 

действащи в Р. България. 



23.4. При противоречие между Договора, приложенията към него и настоящите Общи 

условия, валидни са разпоредбите и условията на Договора и приложенията към него. При 

противоречие между текста на Договора и приложенията към него, валидни са разпоредбите от 

текста на основния договор. 

23.5. В случаите, когато Изпълнителят е обединение, всички съдружници ще са 

солидарно отговорни за изпълнението на задълженията по договора.  

23.6. Всяко изменение в структурата и съдружниците в обединението, без 

предварителното писмено съгласие на Възложителя ще се счита за неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя и Възложителя може да прекрати изпълнението на договора. 

23.7. Изпълнителят няма да прехвърля на трети лица изцяло или частично, задълженията 

си за изпълнение по този договор. 

23.8. Договорът се сключва в два еднообразни екземпляра по един за всяка от страните с 

еднаква правна сила. 

24. Определения и съкращения: 

По смисъла на настоящия договор: 

“Договор” означава писмена договореност между Възложителя и Изпълнителя, така 

както е записано в Договора, към който настоящите ОУД са определени като приложение и/или 

неразделна част, и който договор е подписан от страните. Неразделна част от Договора са 

всички приложения към него и други документи, изрично посочени в него като такива. За 

Договор се счита и писмена поръчка изпратена от Възложителя и писмено потвърдена от 

Изпълнителя, с условия описани в поръчката,  потвърждението, ОУД и друга кореспонденция 

свързана с поръчката. 

“ОУД” или «Общи условия на договора» представлява настоящия документ заедно с 

всички приложения към него. Същите са валидни единствено в случаите, когато са определени 

като приложение и/или неразделна част от Договора. Настоящите ОУД се прилагат доколкото 

не противоречат на другите части на договора. 

“Възложител” означава лицето, купуващо стоките или получаващо и/или заплащащо 

услугите по договора. Възложителят е в качеството на купувач съгласно Закона за 

задълженията и договорите в Р. България що се отнася за стоките, които подлежат на доставка 

по договора. Когато договора е международен (в случаите когато контрагента на Възложителя е 

чуждестранно лице за Р. България), то Възложителят се явява купувач в съответствие с 

приложимото право по договора, а когато такова не е определено в съответствие с 

Международната конвенция за продажба на стоки и другите приложими международни 

конвенции в зависимост от спецификата на Договора. В определени документи, Възложителят 

може да бъде посочен като КУПУВАЧ, като в този случай определението за него е съгласно 

условията посочените в настоящото определение за Възложител. 

“Изпълнител” означава физическо или юридическо лице, или техни обединения 

извършващо доставките и съпровождащите ги дейности съгласно договора. Изпълнителят е в 

качеството на Продавач съгласно Закона за задълженията и договорите в Р. България или 

другите хипотези описани по-горе в определението за “Възложител”. 

«Подизпълнител» е физическо или юридическо лице, което пряко участва със в 

изпълнението на някоя от дейностите свързана с изпълнението на поръчката. Не са 

подизпълнители доставчиците на оборудване и материали, с които Изпълнителя е сключил или 

възнамерява да сключи договор за доставка на необходимите му оборудване и материали за 

изпълнение на поръчката.  

«Предложение (оферта) на Изпълнителя» - представлява приложимото предложение на 

изпълнителя от офертата (или офертата като цяло) представена от него в процедурата, по която 

е избран за избран за изпълнител на поръчката по договора. 

«Изисквания на Възложителя» - представляват изискванията заложени в документацията 

за участие в процедурата по възлагане на поръчката по договора. 

“Цена” означава цената, дължима на Изпълнителя съгласно договора за точно 

изпълнение на договорните му задължения в съответствие с договорените условия. 



“Място на доставка (изпълнение)” означава мястото или местата, където доставките 

трябва да бъдат доставени при условията на договора. 

“Доставки” означават стоките, включително, всички съпровождащи дейности по 

реалното им получаване и ползване от Възложителя, в това число инсталиране, настройка, шеф-

монтаж, поддръжка и други, които Изпълнителят трябва да изпълни съгласно Договора.  

“Страна на произход”, или само “произход” означава мястото, където стоките, обект на 

доставките са получени като краен продукт или са произведени изцяло, или националността на 

физическия Изпълнител (респ. седалището на юридическото лице), което ще изпълни 

съпътстващите услуги. Стоките са произведени, когато чрез обработка, преработка или 

съществено и основно сглобяване на компоненти, се получава продукт, който е търговски 

признат и съществено се различава по основните си характеристики или предназначение, или 

употреба, от частите, от които е съставен.  

“Интелектуален продукт” - това са продукти на интелектуален труд, ноу-хоу, софтуер, 

документация или други авторски разработки съдържащи в себе си или представляващи 

авторско право или интелектуална собственост на Изпълнителя или на трети лица, които са ги 

създали, патентовали или закупили съответните права на собственост. 

 

 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:..............................   ИЗПЪЛНИТЕЛ:............................. 
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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 .  В х о д н а т а  т а к с а  з а  п о с е т и т е л и ,  в л и з а щ и  в  У М Б А Л  

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 

 

 

 

 

mailto:mbal@alexandrovska-hospital.bg


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) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  

по чл. 3, т. 8 от  

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 

собственици 

 

 

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

(три имена) 

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

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

(посочете длъжността) 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 

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

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

 

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

данъчен режим. 

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

данъчен режим. 

 

 
 

 

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

 

.......................................... 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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


