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Раздел I  - ОБШИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Възложител: По смисъла на чл.5, ал.2, т.14 от ЗОП, Възложител на обществената 
поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и 
обучение на служители Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев “ АД- 
гр.Враца е Изпълнителният директор на МБАЛ „Христо Ботев “ АД-гр.Враца със седалище и 
адрес на управление: гр. Враца 3000, бул. „Втори юни” № 66, МБАЛ „Христо Ботев“ АД.
На основание чл.32, ал.1 от ЗОП от датата на публикуване на Обявлението за настоящата 
обществена поръчка в Официален вестник на Европейски съюз, на всички заинтересовани лица 
се предоставя пълен, неограничен, безплатен и пряк достъп до Документацията за участие в 
обществената поръчка на Профила на купувача на МБАЛ „Христо Ботев”АД -  гр.Враца, 
намиращ се на официалния сайт на болницата по самостоятелно обособеният раздел на 
обществената поръчка на следният електронен адрес: 
http://www.mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/tl959&lang=bg

2. Обект и предмет на обществената поръчка:
2.1.Обект на поръчката: обект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, 

осъществявана чрез закупуване” по смисъла на чл. 3, ал. 1, т.2 от ЗОП.
2.2. Предмет на обществената поръчка е «Доставка, монтаж,тестови изпитвания, пускане 

в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ 
„Христо Ботев “ АД-гр.Враца“.

3. Финансиране на обществената поръчка: Максималният финансов ресурс за 
изпълнението на обществената поръчка е 605 000 лв. без ДДС / 726 000лв. с ДДС. 
Посочената в обявлението и документацията прогнозна стойност представлява 
максималния финансов ресурс, е който Възложителят разполага за изпълнение на 
поръчката. Финансирането на обществената поръчка ще бъде реализирано изцяло със 
средства на лечебното заведение.

С оглед на това, че към настоящият момент не е осигурено финансиране от 
Министерство на здравеопазването, на основание чл.114 от Закона за обществените 
поръчки (ЗОП), МБАЛ „Христо Ботев” АД -  гр.Враца ще сключи договор под условие с 
избраният за изпълнител участник.

Място на изпълнение: мястото на изпълнение на поръчката е МБАЛ «Христо Ботев» АД 
-  гр.Враца с адрес: гр. Враца 3000, бул. „Втори юни” № 66, МБАЛ „Христо Ботев“ АД.

4. Правно основание за откриване на процедурата за възлагане на обществена поръчка: 
Възложителят обявява настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка на 
основание чл.20,ал.1,т.1”б”, чл.18,ал.1,т.1, чл.19, ал.1, чл.73,ал.1 и следв. от ЗОП.

Мотиви за избор на процедура: Мотиви за избор на открита процедура за възлагане на 
обществената поръчка: прогнозната стойност на обществената поръчка към датата на 
решението за нейното откриване е 605 000лв. без ДДС и при изчисляване на същата 
Възложителят е включил всички плащания без данък върху добавената стойност (ДДС), които 
са му известни към този момент.

МБАЛ „Христо Ботев”АД-гр.Враца е публичен възложител и посочената прогнозна 
стойност попада в праговете посочени в чл. 20, ал.1, т.1”б” от ЗОП, съгласно който, когато 
прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е по-голяма или равна на 264 033лв. 
без ДДС -  за доставки и услуги, същата се обявява като открита по вид процедура с цел 
осигуряване на максимална прозрачност, публичност и достъпност до всички заинтересовани 
лица.

5. Цел на обществената поръчка: целта на провежданата открита по вид процедура за 
възлагане на обществената поръчка е да се осигури ангиографски апарат в МБАЛ „ХРИСТО 
БОТЕВ“ АД -  гр.Враца, който е необходим за лечение на пациенти със сърдечно-съдови 
заболявалия.

6. Настоящата обществена поръчка няма обособени позиции. Мотивите на възложителя 
са следните: в конкретния случай не е целесъобразно разделянето на обществената поръчка на
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обособени позиции. Предвид обстоятелството, че предметът на поръчката е неделим и всяка 
една дейност от предметния обхват е неразделно свързана с останалите, е невъзможно 
разделянето на поръчката на обособени позиции. Спецификата на поръчката не позволява 
разделяне на обособени позиции, поради задължителната съвместимост между отделните 
елементи на машината.

7. Възможност за представяне на варианти: В настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка, Възложителят не предвижда възможност за представяне на варианти на 
офертите.

8. Срок за изпълнение на дейностите, включени в предмета на поръчката: срокът за 
изпълнение на дейностите по настоящата поръчка е, както следва:

8.1. Срокът за доставка на апаратурата е между 12 и 15 седмици, от датата на подписване 
на договора с избрания изпълнител.

8.2. Срокът за изпълнение на услугите по изготвяне на технологичен проект до 10 (десет) 
работни дни, след сключване на договор.

8.3. Срокът за разполагане на апаратурата в помещенията, монтаж, тестови изпитания е 
до 3 (три) седмици, след уведомление от Възложителя за готовност на помещенията съгласно 
технологичния проект и получени разрешения за строителство и монтаж. Срок за пускане в 
експлоатация е 1 (една) седмица след получаване на лицензия за използване на ИЙЛ от АЯР.

8.4. Срокът за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за 
работа с апаратурата е минимум 5 (пет) работни дни, след пускане в експлоатация.

8.5. Срокът за извършване на цялостна гаранционна поддръжка по време на 
гаранционния срок на апаратурата е минимум 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на 
подписване на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.

9. Разходи за поръчката: Разходите за подготовка на офертите и за участие в 
процедурата са за сметка на участниците в нея. Участниците нямат право да предявяват каквито 
и да било претенции за разходи, направени от тях при подготовката и подаването на офертите 
им, независимо от резултата от провеждане на процедурата.

10. Прогнозна стойност: Общата прогнозна стойност за изпълнение на настоящата 
поръчка възлиза на: 605 000, 00 (шестстотин и пет хиляди лв.) без ДДС. Прогнозната стойност 
на обществената поръчка включва всички плащания без ДДС към бъдещия изпълнител. 
Предложената от участника цена задължително трябва да включва всички разходи за 
изпълнение на поръчката.

Забележка: Посочената прогнозна стойност на поръчката е окончателна за Възложителя. 
От участие в процедурата се отстранява Участник, предложил цена за изпълнение на поръчката, 
която надвишава осигурения финансов ресурс.

11. Начин на плащане: Плащането на цената на договора ще се извършва съгласно 
условията, посочени в проекта на договор приложен към документацията за настоящата 
поръчка.

12. Срок на валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите е минимум 4 
месеца (четири месеца), считано от крайния срок за получаване на офертите.

13. Гаранция за изпълнение на договора - условия, размер и начин на плащане: За
настоящата обществена поръчка възложителят изисква от участника определен за изпълнител, 
преди сключване на договор за обществена поръчка да бъде представена гаранция за 
изпълнение на договора.

► Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността на 
договора за обществена поръчка без включен ДДС и е със срок на валидност от 30 дни 
след изтичане на крайния срок на договора. Предоставя се към момента на сключване на 
договора за обществена поръчка. Гаранцията следва да бъде представена в една от 
следните форми:
- като парична сума;
- като банкова гаранция;
- като застраховка, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя;



Изпълнителят сам избира, в коя от Формите да представи гапанпията.
В случай, че определеният за изпълнител реши да избере гаранцията за изпълнение да 

бъде парична сума, същата се внася по следната банкова сметка на МБАЛ „Христо Ботев” АД -  
гр.Враца:
Обслужваща банка -Интернешънъл Асет Банк;
IBAN: BG 45 IABG 81231000185400;
BIC: IABGBGSF;
Титуляр на сметката: МБАЛ „Христо Ботев”АД -  гр.Враца;

Представя се оригинал на платежно нареждане за бюджетен превод. В случай, че 
участникът е превел парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери 
съответния документ с подпис и печат. Гаранцията за изпълнение, преведена по банков път, 
следва да е постъпила реално в банковата сметка на Възложителя не по-късно от датата на 
сключване на договора за обществената поръчка.

Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение да бъде 
под формата на Банкова гаранция, се представя оригинал на безусловна и неотменима банкова 
гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на МБАЛ „Христо Ботев”АД 
-  гр.Враца със срок на валидност 30 дни след изтичане на крайния срок на договора (датата на 
изпълнение на договора). Банковата гаранция за изпълнение следва да е безусловно изискуема 
да съдържа задължение на банката -  гарант да извърши безотказно и безусловно плащане при 
първо писмено поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил 
задължение по договора за възлагане на обществената поръчка.

Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки следва да са авизирани чрез 
българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението, в превод на български език.

Когато определеният за изпълнител е решил да избере гаранцията за изпълнение да бъде 
под формата на застраховка, тя трябва да обезпечава изпълнението, чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, да бъде безусловна, неотменяема, със срок на валидност най- 
малко 30 дни след изтичане срока на договора. Възложителят следва да бъде посочен като трето 
ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на 
изпълнителя по конкретният договор и не може да бъде използвана за обезпечение на 
отгворността на изпълнителя по друг договор. Преди сключване на договор се представя 
оригинал на безусловна и неотменима застраховка издадена в полза на МБАЛ „Христо 
Ботев”АД -  гр.Враца със срок на валидност 30 дни след изтичане на крайния срок на договора. 
Предмет на застраховане е отговорността на изпълнителя при изпълнение на договора за 
обществена поръчка, съгласно условията на проекта на договор за обществена поръчка.

Гаранцията за изпълнение на договора, която е представена като парична сума или 
банкова гаранция може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице - 
гарант. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от 
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата 
по гаранцията или титуляр на застраховката. Банковите и други разходи по откриването и 
обслужването на гаранциите са за сметка на изпълнителя. Изпълнителят следва да предвиди и 
заплати своите такси по откриване и обслужване на гаранцията така, че размерът на получената 
от възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в настоящата процедура.

В съответствие с чл.111, ал.10 от ЗОП, тъй като договорът за обществена поръчка ще се 
изпълнява на етапи, Възложителят е предвидил, в проекта на договор клауза за частично 
освобождаване на гаранцията, съответно на изпълнената част от предмета на обществената 
поръчка. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 
Проекта на договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.

При представяне на гаранциите под формата на парична сума или банкова гаранция в 
платежното нареждане или в оргинала на банковата гаранция, изрично се посочва предмета на 
договора, за която се представя гаранцията за изпълнение на договора, в съответствие с
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определеното в него. Разходите по откриването и поддържането на гаранцията за изпълнение са 
за сметка на изпълнителя.

Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по реда и при 
условията на чл.112 и чл.114 от Закона на обществените поръчки. При подписване на договора 
участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в съответствие с чл.112, ал. 
1 от ЗОП.

14. Предоставяне на документацията за обществената поръчка: Възложителят 
предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп до документацията по настоящата
процедура в профила на купувача на електронен_____ адрес:
http://www.mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/tl959&lang=bg

15. Специфични изисквания към изпълнението на обществената поръчка: 
Възложителят не поставя специфични изисквания за изпълнение на поръчката.

НА ЧИН НА ПЛАЩАНЕ:
Плащането ще се извършва по банков път в български лева, по посочената в офертата 

банкова сметка на Изпълнителя, след извършени всички дейности включени в предмета 
на поръчката и при условия на отложено плащане до 60 календарни дни след представяне 
в МБАЛ „Христо Ботев“ АД -  гр.Враца на:

фактура-оригинал съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС и 1 брой 
заверено копие;

- оригинал на приемо-предавателен протокол за реално извършената доставка;
- оригинал на приемо-предавателен протокол за разполагане на апаратурата в помещенията, 

монтаж и тестови изпитания и въвеждане в експлоатация;
- протокол за извършено обучение на определените от възложителя лица;

Раздел II -  Количествена и техническа спеиификаиия.Изисквания към
предлаганата апаратура:

2.1. Специфични изисквания към изпълнението на обществената поръчка. Количествена 
и техническа спецификация и задължителни технически изисквания.

Технически и функционални изисквания, на които трябва да отговаря 
Ангиографската система: Ангиографската система да бъде нова или фабрично 
рециклирана.

1. Позиционер/Г ентри
1.1. Монопланова система с подов или таванен монтаж.
1.2. Достъп за работа до пациента от трите страни на масата чрез въртене на С-рамото 

от трите страни в обхват минимум +/- 90 градуса
1.3. Завъртането на С- рамото около масата да бъде моторизирано с възможност за 

ръчно изпълнение при необходимост
1.4. Дълбочина на С- рамото мин. 89 см
1.5. Коси проекции (LAO/RAO) с обхват на въртене на С-рамото минимум 260 

градуса.
1.6. Регулиране на разстоянието източник-детектор (SID) - мин. 90-П19 см
1.7. Орбитална ротация (кранио/каудална) с обхват на въртене на С- рамото минимум 

100 градуса
1.8. Максимална скорост на ротация минимум 25 градуса/сек
1.9. Сензорна/безконтактна антиколизионна система за защита на пациента
1.10. Наличие на програмируеми позиции.
2. Маса за пациента:
2.1. Вертикално регулиране минимум от 85 до 100 см
2.2. Надлъжен ход на плота на масата минимум 120 см
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2.3. Надлъжният ход на масата или комбинацията от движения на позиционера и 
масата да позволяват покритие на целия пациент, вкл. и долни крайници (>190 см) без 
преместване на пациента

2.4. Напречен ход на плота на масата минимум +/- 15 см
2.5. Товароносимост за пациента минимум 230 кг
2.6. Да позволява извършване на сърдечен масаж (CPR) в максимално разтегнато 

положение на плота
2.7. Дължина на пациентния плот минимум 300 см
2.8. Ширина на пациентния плот минимум 50 см
2.9. Въртене на масата в хоризонтална плоскост минимум от 90 градуса в едната 

посока до 180 градуса в противоположната
2.10. Окомплектовка на масата:
2.10.1. Матрак с дължина минимум 300 см, ширина като тази на плота и дебелина >5 см
2.10.2. Колани за закрепване на пациента
2.10.3. Инфузионен статив
2.10.4. Поставки за ръцете
2.10.5. Поставка за ръка за радиален достъп с мека подложка/матрак
3. Рентгенов генератор
3.1. Високочестотен с микропроцесорен контрол
3.2. Мощност -  не по-малка от 100 Киловата
3.3. Напрежение -  минимален обхват 5 0 - 125 Киловолта
3.4. Максимален ток не по-малко от 1000 Милиампера
3.5. Да осигурява поне три импулсни поредици с ниска скорост (до 15 кадъра/сек) и 

високочестотни поредици от минимум 30 кадъра/сек.
3.6. Автоматичен контрол на ток и напрежение
4. Рентгенова тръба и колиматор
4.1. Минимум двуфокусна с размери на фокусите не по-големи от 0,5 мм за малкия и 

0,7 мм за големия фокус
4.2. Да притежава техника на управляема решетка за намаляване на меката радиация 

при импулсни режими
4.3. Топлинен капацитет на корпуса на тръбата минимум 4,5 MHU
4.4. Топлинен капацитет на тръбата минимум 2,3 MHU
4.5. Топлоотдаване на анода минимум 850 kHU/мин
4.6. Допълнителна предварителна филтрация с няколко избираеми филтъра
4.7. Наличие на клиновидни филтри с автоматично разполагане
4.8. Позициониране на блендите на колиматора върху последния запаметен образ без 

радиация -  виртуална колимация
5. Динамичен плосък детектор
5.1. Физически размер на детектора не по-малък от 30 х 40 см
5.2. Въртене на детектора на 90 градуса за правоъгълни детектори
5.3. Няколко избираеми входящи (магнификационни) полета -  да се посочат
5.4. Образна матрица на детектора с размер минимум 2000 х 1800 пиксела при 

дълбочина на сканиране/динамичен обхват 14 бита
5.5. Детекторът да бъде с висока резолюция -  не по-малка от 3 1р/мм и квантова 

ефективност (DQE) > 70%
6. Управление на системата и прегледна част
6.1. В процедурната зала да има минимум следните модул/и за: 

управление на функциите на системата от тъч-скрийн екран 
управление на движенията 
управление на образната верига
ръкохватка за надлъжно/напречно движение на плота с управление на спирачките 

Модулът/ите да позволява/т монтаж от различните страни на масата или на подвижна 
стойка.
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6.2. В контролната зала да има модул/и за управление прегледа на изображения и кино 
поредици и основни настройки -  да се опишат.

6.3. Монитори в процедурната зала:
6.3.1. Четири (4) броя TFT/LCD монитора: за жив и за референтен образ (монохромни), 

за хемодинамични показатели и за реконструкции. Размер на мониторите мин. 19"
Или един образен монитор с диагонал мин. 38" за всички изброени функции с 

възможност за конфигуриране на позициите на различните образи.
6.3.2. Ръчно дистанционно управление за мониторите -  да се опишат функциите му
6.3.3. Надлъжен и напречен ход на мониторните рамена -  да се посочи в см
6.4. Монитори в контролната зала
6.4.1. Монохромен образен монитор и монитор за пациентни данни с размери минимум 

19“ .
6.4.2. Два цветни монитора за хемодинамичната система минимум 19“
6.5. DICOM функционалност -  да поддържа минимум следните функции: печат на 

DICOM-съвместим принтер, DICOM Storage, DICOM Storage Commitment, DICOM 
Query/Retrieve

7. Функции и програми
7.1. За заводски рециклиран апарат основната версия на системния софтуер трябва да 

бъде със същия номер като последното поколение на производителя. Разликата до 
актуалната версия, налична за нови апарати, може да бъде най-много 2 поднива

7.2. Запаметяване на последни скопични серии за преглеждане и запис с 
продължителност мин 15 секунди.

7.3. Запаметяване на минимум 50 000 образа в матрица 1Кх1К. Възможност за 
запаметяване и в по-голяма матрица -  да се посочи

7.4. Обработки на образа (контраст, яркост, subtraction, landmarking, pixel shift, roam, 
увеличение на образа, негатив/позитив и др.)

7.5. Дигитална субтракционна ангиография със създаване на пътна карта (roadmap)
7.6. Наличие на алгоритми/методи за компенсация на движение на пациента при 

дигитална субтракционна ангиография
7.7. Програма за измерване и анализ на лява камера: обеми, фракция на изтласкване, 

минутен сърдечен обем (СО), оценка на движението на стената по няколко метода (да се 
посочат), разстояние, ъгли

7.8. Програма за измерване и анализ на коронарни съдове: диаметри, площ на среза, 
процент стеноза, градиент на налягането, разстояния, ъгли

7.9. Програма за измерване и анализ на периферни съдове: диаметри, разстояния, 
ъгли, автоматичен анализ на съда

7.10. Възможност за надграждане с програма за измерване и анализ на дясна камера с 
аналогични възможности като на програмата за анализ на лява камера

7.11. Програма/и за усилено визуализиране на стентове в коронарни съдове. 
Управление от контролен модул на масата в процедурната зала и от контролната зала

7.12. Работна станция за извършване на образните обработки и преглед на DICOM 
образи от други модалности. Показване на образите както в контролната зала на собствен 
монитор, така и в процедурната зала

8. Окомплектовка на системата
8.1. Рентгенозащитен екран, таванно окачване -  1 бр.
8.2. Рентгенозащитна престилка за долната част на тялото на оператора -  1 бр.
8.3. ДАР камера за измерване на радиацията
8.4. Таванна процедурна лампа, осветеност минимум 45 000 лукса със стерилизируеми 

ръкохватки
8.5. Хемодинамична система за наблюдение физиологичните параметри на пациента
8.5.1. Мониторирани показатели: Инвазивно налягане (минимум 4 канала), Неинвазивно

кръвно налягане, 12 канално ЕКГ, Кислородна сатурация, Минутен сърдечен обем (СО), 
Респирация, Температура.
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8.5.2. Хемодинамичен анализ. Запис на всички вълни.
8.5.3. UPS за захранване на хемодинамичната система
8.6. Интерком
8.7. Ангиографски инжектор с програмируеми протоколи. Връзка на инжектора с 

ангиографската система за старт на инжекцията от ангиографа
9. Допълнителни изисквания
9.1. Предлаганият ангиографски апарат трябва да има системен софтуер не по-стар от 

предходната версия на софтуера, наличен в новопроизведените ангиографски апарати на 
производителя в случай на офериране на заводски рециклиран апарат.

9.2. Операционната система, която използва ангиографския апарат (Windows, Linux, Unix 
или др.), трябва да бъде версия, която е в поддръжка от производителя й.

Важно!!! Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на 
стандарти, същите да се четат и разбират „ или еквивалент В случай, че в техническата 
спецификация конкретен параметър на описаната техника е обозначен с посочване на 
конкретен модел, източник, процес, търговска марка, патент, тип, произход или 
производство, което би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени 
лица или продукти, то това обозначение не е задължително за участниците и те могат да 
посочат в Техническото си предложение техника с еквивалентни технически характеристики.

2.2. ИЗИСКВАНИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯ ПРЕДЛАГАНАТА АПАРАТУРА
2.2.1. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в 

„Техническата спецификация“ или да притежава по-добри параметри.
2.2.2. Офертата трябва да включва доставка, монтаж и инсталация, тестови изпитвания, 

пускане в действие и въвеждане в експлоатация, обучение на персонала и гаранционно 
обслужване през времето, в което апарата е в гаранционен срок.

2.2.3. Оферираният апарат трябва да бъде доставен, монтиран, инсталиран и настроен до 
готовност за експлоатация.

2.2.4. Предложеният апарат трябва да бъде фабрично нов или производствено рециклиран.
2.2.5. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на доставената апаратура- 

минимум 12 месеца, през времето в което е в гаранционен срок от сервизните инженери 
обучени от производителя, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

2.2.6. При доставка изпълнителят трябва да осигури Ръководство за работа с апаратурата 
(на български и английски език) в електронен формат и едно копие на хартия, с ясни 
инструкции и подробно описание на съответните протоколи и функции на всички приложения, 
както и необходимия набор от кабели и датчици и др.материали необходими за провеждане на 
обучения за потребителите.

2.2.7. При производството на апаратурата да са спазвани изискванията за управление на 
качеството в съответствие с изискванията на БДС ISO 13485:2003 или еквивалент с обхват 
производство на медицинска апаратура.

2.2.7.1. Това обстоятелство се доказва с представяне на Валиден сертификат по стандарт 
БДС EN ISO 13485:2012 или еквивалентен издаден от акредитирана институция или агенция за 
управление на качеството на името на производителя на предлаганата апаратура, 
удостоверяващ, че същия е въвел и поддръжа система за управление на качеството, 
съответстваща на стандарт БДС EN ISO 13485:2012 или еквивалентен, с обхват производство 
на медицинска апаратура -  прилага се копие на оригинала и в официален превод на български 
език (оригинал или заверен препис от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”).

2.2.8. Предлаганата апаратура да притежава CE-mark в съответствие с изискванията на чл. 8 
и чл. 15 от ЗМИ и на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС. Това обстоятелство се доказва с 
представянето на един от следните документи:

2.2.8.1. Декларация за съответствие на медицинската апаратура /медицинското изделие по 
чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с изискванията на приложимата Директива, съставена от производителя или 
неговия упълномощен представител по смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ и / или ЕС сертификат за 
оценка на съответствието издаден от нотифициран орган / когато в оценката е участвал
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нотифициран орган/ - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал 
или заверен препис от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала'5). Прилага се към 
офертата в случай, че предложената медицинска апаратура е нова.

2.2.8.2. Образец на сертификат издаден от производителя на предлаганата апаратура, 
удостоверяващ, че оферираният апарат преминава процес на рециклиране, съгласно 
изискванията на производителя и тестове за покриване на Европейските директиви - копие на 
оригинала и в официален превод на български език (оригинал или заверен препис от участника 
с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”). Прилага се към офертата в случай, че 
предложената апаратура е фабрично /заводски/ рециклирана от производителя.

2.2.9. В случай, че участникът не е производител, той трябва да е оторизиран от 
производителя или от упълномощения му представител по смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ за 
право на представителство и/или търговия на територията на Република България;

2.2.9.1. Това обстоятелство се доказва с представяне на Оторизационно писмо или друг 
документ, издаден на името на участника от производителя на предлаганата апаратура или от 
упълномощеният му представител по смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че 
участника има право на представителство и/или търговия на територията на Република 
България за предлаганата от него апаратура - копие на оригинала и в официален превод на 
български език (оригинал или заверен препис от участника с неговия печат и гриф „Вярно с 
оригинала”).

2.2.10. Участникът следва да изготви и предостави технологични проекти за помещенията 
за монтиране на апаратурата в срок до 10 работни дни след сключване на договора. След 
монтажа на апаратурата, следва да бъдат проведени приемателни изпитвания, за които 
отговорност ще има определеният за изпълнител участник.

2.2.10.1. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация от законният 
представител на участника, че ще изготви и предостави технологични проекти за помещенията 
за монтиране на апаратурата в срок до 10 (десет) работни дни след сключване на договора и 
след монтажа на апаратурата ще бъдат проведени приемателни изпитвания.

2.2.11. Предлаганата за изпълнение на поръчката апаратура трябва да бъде включена в 
списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на 
медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат.

2.2.11.1. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация от законния 
представител на участника, че предлаганото оборудване е включено в списъка по чл. 1, т. 1, 
буква "б" от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по 
чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се 
заплащат (наричана по долу Наредбата). Участникът посочва идентификационният уникален 
код, под който е вписал апаратурата в списъка по чл. 1 ,т. 1, буква „б“ от Наредбата (електронен 
списък на медицинските изделия заплащани с обществени средства).

2.2.12. За предлаганата апаратура да няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за 
инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за блокирани или 
изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ информация;

2.2.12.1. Това обстоятелство се доказва с представяне на официален документ / 
удостоверение от ИАЛ, че за предлаганата апаратура, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или 
EUDAMED за инциденти/потенциални инциденти през последните две години, както и за 
блокирани или изтеглени партиди през последните две години съгласно предоставена от ИАЛ 
информация;

2.2.13. Предлаганата апаратура трябва да отговаря на минималните изисквания, посочени в 
„Техническата спецификация“ и на всички описани технически и функционални 
характеристики или да притежава по-добри параметри.

2.2.13.1. Това обстоятелство следва да е видно от направеното от участника описание в 
предложението за изпълнение на поръчката и се доказва с представянето на един от следните 
документи:



- Каталог на предложената за изпълнение на поръчката апаратура, съдържащ снимки, 
описание /данни за техническите и функционални характеристики и изисквания -  представя се 
в случай, че офертата е за доставка на нова апаратура.

- Декларация издадена от производителя на оферираната апаратура, доказваща 
съответствието на апарата с техническата спецификация -  да съдържа подробно описание на 
техническите и функционални характеристики и изисквания на апарата. Представя се в 
случай, че офертата е за доставка на фабрично /заводски/ рециклирана апаратура.

2.2.14. Участникът трябва да осигури гаранционно обслужване на доставената апаратура, 
през времето в което е в гаранционен срок минимум 12 месеца от сервизните инженери обучени 
от производителя, 7 дни в седмицата, 24 часа в денонощието.

2.2.14.1. Декларация от законния представител на участника, че сервизният инженер 
/сервизните инженери, обучени от производителя на апаратурата или от неговия упълномощен 
представител е запознат /са запознати и се задължава/т да отстранява /отстраняват повредата по 
време на гаранционния срок в оферираните от участника часове 7 дни в седмицата, 24 часа в 
денонощието (не по-късно от 48 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на 
проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в 
който се посочват причините за това).

Раздел III: Критерий за оиенка на предложенията. Методика за 
комплексна оценка на предложенията-показатели за оценка.

3.1. Критерий за възлагане: „икономически най-изгодна оферта“, при критерий 
„оптимално съотношение качество/цена“.

3.2. Методика за комплексна оценка на предложенията -  показатели за оценка.
Методиката за комплексна оценка и начина на определяне на оценката по всеки показател, дава 
възможност да бъдат сравнени и оценени обективно техническите предложения налични в 
офертите на участниците по всеки от показателите. Същата е, както следва:

К1 -Критерий Технически и Функционални Предимства:
К1.1. Зона за гъвкаво разполагане на мониторите в процедурното помещение в 

кв.м.Изчислява се като произведение на надлъжния ход (в метри) и напречния ход (в 
метри) на мониторното рамо.Предложението с най-високи стойности получава 10 т., 
следващото по големина предложение - 5 т„ третото по големина предложение -  3 т„ всички 
останали - 1  т.

К1.2. Възможност за надграждане с програма за измерване и анализ на дясна
камера.Предложения, позволяващи надграждане с програма за измерване и анализ на дясна 
камера, получават 10 точки. Предложения, несъдържащи такава функционалност, получават 1 
точка.

К1.3. Брой магнификационни полета на детектора.Предложението с най-голям брой 
магнификационни полета на детектора получава 10 т„ следващото по брой предложение - 5 т„ 
третото по брой предложение -  3 т., всички останали -  1 т.

Комплексната оценка за К1-Критерий Технически и Функционални Предимства се 
изчислява по следната формулаК1= K l.l +К1.2+К1.3

Максимален брой точки за К1 -  30 т.
Критерий К2- Цена = (Мин. Цена/Цена участник) X 70.
Максимален брой точки за К2 - 70 точки.
Максимален брой точки за комплексна оценка = К1+К2 е 100 т.

Комисията класира допуснатите до оценка оферти по низходящ ред,въз основа на 
получената комплексна оценка, като участникът с най-висока комплексна оценка ще бъде 
предложен за изпълнител.

12



Раздел ГУ -  Общи изисквания към участниците. Условия и право на 
участие. Специални изисквания и правила за участие в процедурата на 

обединения. трети лица и подизпълнители

4.1. Обши изисквания към участниците Условия и право на участие.
Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, или тяхно обединение, както и 
всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки или услуги, съгласно 
законодателството на държавата в която е установено и което отговаря на условията посочени 
от Възложителя. Участник в процедурата не може да бъде отстранен на основание на неговия 
статут или правно организационната му форма, когато той или участниците в обединението 
имат право да предоставят съответната услуга в държавата, в която са установени.

Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 
договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи ако за 
доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности клонът 
се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на 
поръчката ще има на разположение тези ресурси.

4.2. Изисквания и правила за участие в процедурата на обединения:
В случай, че участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение/договор за неговото 
създаване, което се представя към офертата в оригинал или нотариално заверено копие. От 
документа (договорът / споразумението) следва да е видно правното основание за създаване на 
обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка:

1. правата и задълженията на участниците в обединението;
2. разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
Документа за създаване на обединението, следва да съдържа информация за: определяне 

на партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка и 
уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението, когато такава не е 
предвидена, съгласно приложимото законодателство.

Всички членове на обединението трябва да са солидарно отговорни заедно и поотделно за 
професионалното и качествено изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка, 
независимо от срока, за който е създадено обединението.

Всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на 
изпълнение на договора;

Членовете на обединението трябва да са разпределили помежду си ясно и точно 
изпълнението на дейностите, включени в предмета на поръчката, дела на всеки един от тях 
спрямо общия обем на поръчката, както и ресурсите, с които всеки член на обединението ще 
участва при изпълнение на обществената поръчка;

В документа за създаване на обединението, членовете на обединението трябва да са 
определили (упълномощили) едно лице, което да представлява обединението пред трети лица. 
Представляващият обединението е упълномощен да представи офертата от името и за сметка на 
обединението, да подпише техническото и ценовото предложение и да сключи договор с 
Възложителя, ако обединението бъде определен за изпълнител на обществената поръчка, както 
и да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението.

В случай, че в документа, с който е създадено обединението (споразумението/договора) не 
е посочено лицето, което представлява участниците в обединението, към офертата се представя 
документ (нотариално заверен), подписан от всички участници в обединението, в който се 
посочва представляващия.

В документа (споразумението/договора) за създаване на обединението трябва да се 
определи наименованието на участника.



Срокът, за който е създадено обединението не може да бъде по-кратък от времето, 
необходимо за окончателното изпълнение на обществената поръчка. Не се допускат 
промени в състава на обединението след подаването на офертата.

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване на 
офертата за настоящата обществена поръчка, в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (еЕЕДОП) се посочва БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в 
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както и 
адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата.

Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически и/или 
юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено. Регистрацията по БУЛСТАТ се извършва след 
уведомяване на обединението за извършеното класиране и преди подписване на Договора за 
възлагане на настоящата обществена поръчка.

При участие на обединения, които не са юридически лица съответствието с критериите 
за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма под която 
Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.

При подаване на оферта от участник - обединение, всяко физическо или юридическо 
лице, включено в обединението/консорциума трябва да представи отделен Единен европейски 
документ за обществени поръчки (еЕЕДОП).

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица, той 
може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети лица при спазване 
на условията по чл.65, ал. 2 -  ал.4 от ЗОП.

Участниците, които не отговарят на изискванията, посочени по-горе ще бъдат 
отстранявани от участие в процедурата.

4.3.Изисквания и правила за участие в процедурата на трети лица:
4.3.1 Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети 

лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с 
икономическото и финансовото им състояние, техническите способности и професионалната им 
компетентност.

4.3.2 По отношение на критериите, свързани с професионалната компетентност, 
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, 
ше участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.

4.3.3 Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да 
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите 
липа задължения.

4.3.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването 
на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице основанията за 
отстраняване от процедурата.

4.3.5. Възложителят изисква от участника да замени посоченото от него трето лице, ако то 
не отговаря на някое от условията по чл. 65, ал.4 от ЗОП.
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4.3.6. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 
на липсата на основанията за отстраняване и съответствието с критериите за подбор, за всяко от 
тези лица се представя отделен еЕЕДОП.

4.3.7. Участниците, които не отговарят на изискванията, посочени в т.4.3.1. -  4.3.7. ще 
бъдат отстранявани от участие в процедурата.

4.3.8. В случай на използване на капацитета на трети лица, участниците попълват част II, 
буква „В“ на еЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и 
подписан от тях еЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана и за участниците по 
отношение на лично състояние и критерии за подбор, в частта, която е относима за съответното 
лице.

4.4. Изисквания и правила за участие в процедурата на подизпълнители
4.4.1. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да 

заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители, както 
и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Участникът 
посочва в еЕЕДОП информация дали ще използват подизпълнители и представя подробна 
информация, в която посочва подизпълнителите и информация за вида и делът от поръчката, 
който възнамеряват да възложат на подизпълнители.

4.4.2. В случай, че ще използват подизпълнители, участниците следва да представят 
надлежно попълнен и подписан от всеки от подизпълнителите еЕЕДОП, в който се съдържа 
необходимата информация и доказателства, доказващи съответствието им с поставените 
критерии за подбор, изискванията за лично състояние и идентифицираща информация за тях 
(правна форма, ЕИК /Булстат, представляващи лица по чл.54,ал.2 от ЗОП, адрес за контакт).

4.4.3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 
вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 
отстраняване от процедурата.

4.4.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 
критерии за подбор, съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълнява, или за него са 
налице основания за отстраняване от процедурата.

4.4.5. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща 
директно за тази част на подизпълнителя.

4.4.6. Директните разплащания по т.4.4.5 се осъществяват въз основа на искане, отправено 
от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави на 
възложителя в 15-дневен срок от получаването му.

4.4.7. Към искането по т.4.4.6. изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 
дали оспорва плащанията в целият им размер или част от тях като недължими.

4.4.8. Възложителят има право да откаже плащане по т.4.4.5., когато искането за плащане е 
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.

4.4.9. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на 
поръчката.

4.4.10. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.

4.4.11. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката 
изпълнителят сключва договор за подизпълнение. В срок до 3 (три) дни от сключването на 
договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата 
подизпълнител изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение 
на възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП {ако 
е приложимо). Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 
информация в хода на изпълнението на поръчката.

4.4.12. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за 
обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са 
изпълнени едновременно следните условия: за новия подизпълнител не са налице основанията
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за отстраняване в процедурата и новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на 
които е отговарял предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на 
дейностите, които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.

4.4.12. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 
възложителя всички документи /доказателства, които доказват изпълнението на условията по 
чл.66, ал.2 и 11 от ЗОП.

4.4.13. В тридневен срок от сключването на договор за подизпълнение или на 
допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят 
изпраща копие на договора за подизпълнение или на допълнителното споразумение на 
възложителя.

4.4.14. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или по-вече от дейностите, 
които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

4.4.15. В случай на използване на подизпълнители, участниците попълват част II, буква 
„В“ на еЕЕДОП, като задължително представят за съответните лица надлежно попълнен и 
подписан от тях еЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана и за участниците по 
отношение на лично състояние и критерии за подбор, в частта която е относима за съответното 
лице.

Раздел V: Изисквания към участниците относно личното им състояние. 
Мерки за доказване на надеждност.

5.1. Изискванията към участниците по чл.54, ал.1 от ЗОП относно личното им 
състояние са задължителни и участниците, които не отговарят на посочените изисквания 
ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Не се допуска до участие в процедурата и ще бъде отстранен участник, за когото е налице, 
някое от следните обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 от ЗОП:

1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по:
• по чл. 108а от Наказателния кодекс (НК) - (Тероризъм),
• по чл. 159а -  чл.159г от НК - (Трафик на хора),
• по чл.172 от НК - (Престъпления против трудовите права на гражданите),
• по чл.192а от НК - (Престъпления против младежта),
• по чл.194 -  чл.217 от НК - (Престъпления против собствеността),
• по чл. 219 -  чл.252 от НК - (Престъпления против стопанството),
• по чл. 253 -  чл.260 от НК - (Престъпления против финансовата, данъчната и 

осигурителната системи),
• по чл. 301 -  чл.307 от НК - (Подкуп),
• по чл. 321 от НК - (Престъпления против реда и общественото спокойствие),
• по чл.321а от НК - (Престъпления против реда и общественото спокойствие),
• по чл. 352 -  чл.353е от НК - (Престъпления, свързани със замърсяване на околната 

среда);
1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или в трета страна:
1.3.1. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла 

на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях.
• към държавата и към общината по седалището на възложителя и участника,
• или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не 
е влязъл в сила.

1.3.2. Посоченото в т. 1.3.1. изискване не се прилага, когато:
• се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
• размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече 

от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
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1.4. за който е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП: В случай че 
с извършването на действия по чл.44, ал.З и/или ал.4 от ЗОП не може да се осигури спазване на 
принципа за равнопоставеност, кандидатът или участникът, участвал в пазарните консултации 
и/или в подготовката за възлагане на поръчката, се отстранява от процедурата, ако не може да 
докаже, че участието му не води до нарушаване на този принцип.

1.5. за който е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;

1.6. за който е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 
решение, нарушение на:

• чл.61, ал.1 от КТ (Трудовият договор се сключва между работника или служителя и 
работодателя преди постъпването на работа.);

• чл.62, ал.1 от КТ (Трудовият договор се сключва в писмена форма.);
• чл.62, ал.З от КТ (В тридневен срок от сключването ши изменението на трудовия 

договор и в седемдневен срок от неговото прекратяване работодателят ши упълномощено от 
него лице е длъжен да изпрати уведомление за това до съответната териториална дирекция 
на Националната агенция за приходите. Националната агенцш за приходите предоставя в 
реално време на оправомощени лица от дирекции "Инспекцш по труда" електронен достъп до 
регистъра на трудовите договори и при поискване в срок три работни дни изпраща копие от 
съответното заверено уведомление.);

• чл.63, ал.1 или 2 от КТ (Начало на изпълнението);
• чл.118 от КТ (Забрана за едностранно изменение на трудовото правоотношение),
• чл.128 от КТ (Задължение на работодателя за начисление и плащане на трудово 

възнаграждение),
• чл.228 ал.З от КТ (Задължение на работника ши служителя за поддържане и 

повишаване на професионалната квалификация);
• чл. 245 от КТ (Гарантиране на изплащането на трудовото възнаграждение) и
• чл. 301- чл.305 от КТ (Специална закрша на непълнолетните) или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, 
в която участникът е установен;

• чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност
• или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
Уточнение: В съответствие с изискванията на § 26, ал.1 от ПЗР към Закона за пазарите на 

финансови инструменти (ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) отстраняването по чл. 54, 
ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки за нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, 
чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда се прилага, само когато нарушенията са 
извършени след влизането му в сила. Следователно участниците в процедурата не слелия пя са 
извършили нарушенията по чл. 61. ал. 1. чл. 62, ал. 1 или 3. чл. 63, ал. 1 или 2 и чл. 228. ал. 3 от 
Кодекса на труда след 16.02.2018г. В случай, че се установи, че след тази дата учястниттите са 
извършили посочените по-горе нарушения на КТ. същите ще бъдат отстранени от процедурата.

1.7. за който е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
1.7.1. Съгласно т.21 от §2 на ДР на ЗОП ..Конфликт на интереси“ е налице, когато 

възложителят, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които 
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на 
резултата от нея, имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (ЗПКОНПЩ 
и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във 
връзка с възлагането на обществената поръчка.



1.7.2. По смисъла на чл.54 от ЗПКОНПИ ..Облага” е всеки доход в пари или в имущество, 
включително придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от 
права, получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, 
получаване на привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, 
получаване на или обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на 
загуба, отговорност, санкция или друго неблагоприятно събитие.

1.8. Изискванията, посочени в раздел У, т.1.1, т.1.2 и т.1.7. {чл.54, ал.1, т.1, т.2 ит.7 от 
ЗОП) се прилагат по отношение на лицата, които представляват участника, членовете на 
управителните и надзорните органи и за други лица, които имат правомощия да упражняват 
контрол при вземането на решения от тези органи. В зависимост от правно-организационната 
форма на участника в чл.40, ал.2 от ППЗОП е уточнено, че това са лицата:

• при събирателно дружество - лицата по чл.84, ал. 1 и чл.89, ал. 1 от Търговския закон;
• при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от ТЗ;
• при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и ал.2 от ТЗ;
• при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл.147, ал.1 от 

Търговския закон;
• при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от ТЗ;
• при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от ТЗ;
• при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
• при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или 

има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
• във всички изброени случаи - и прокуристите, когато има такива. В случаите, когато 

участникът има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста. в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на 
държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 ЗОП.

• в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които 
представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на държавата, 
в която са установени.

1.9. Участниците са длъжни, при поискване от страна на възложителя, да представят 
необходимата информация относно правно-организационната форма, под която осъществяват 
дейността си, както и списък на всички задължени лица, които ги представляват, членовете на 
управителните и надзорни органи и други липа, които имат правомощия да упражняват контрол 
при вземането на решения от тези органи, независимо от наименованието на органите, в които 
участват, или длъжностите, които заемат.

1.10. Участникът доказва съответствието си с критериите за подбор по т.1.1. -  т.1.7. 
(по чл.54, ал.1 от ЗОП), чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки в електронен вид (еЕЕДОП).

Участникът декларира липсата или наличието на горните обстоятелства с 
маркиране на отговор ДА или НЕ в еЕЕДОП, при съобразяване на следното:

• За обстоятелствата по чл.54,ал.1,т.1 и т.2 от ЗОП се представя информация в част III, 
раздел „А“ от еЕЕДОП, където участникът отговаря с „НЕ“, ако не е осъждан или с „ДА“, ако е 
осъждан. При отговор „ДА“ се представя информация относно присъди за следните 
престъпления:

- участие в престъпна организация по чл.321 и 321 “а“ от НК;
- корупция по чл. 301-307 от НК;
- измама по чл.209 -213 от НК;
- терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности по чл.108“а“ от НК;
- изпиране на пари или финансиране на тероризъм по чл.253, 253“а“ или 253“б“ от НК и по 

чл.108“а“, ал.2 от НК;
- детски труд или други форми на трафик на хора по чл.192“а“ или 159“а“-159“г“ от НК;
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• В част III, раздел „Г“ от еЕЕДОП, участникът отговаря с „НЕ“, ако не е осъждан или с 
„ДА“, ако е осъждан и представя информация относно присъди за следните престъпления по 
чл. 194-208, чл.213“а“ - 217, чл.219 - 252 и чл.254“а“ - 260 от НК.

• В част III, раздел „В“, поле 1 от еЕЕДОП, участникът отговаря с „НЕ“, ако не е осъждан 
или с „ДА“, ако е осъждан и представя информация относно присъди за престъпления по чл.172 
и чл.352 -  353“е“ от НК.

При отговор „ДА“ участникът посочва: дата на влизане в сила на присъдата и 
фактическото и правно основание за постановяването й. Срок на наложеното наказание.

Участниците представят информация за престъпления, аналогични на посочените в 
чл.54,ал. 1 ,т. 1 от ЗОП при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.

• За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.З от ЗОП се представя информация в част III, 
раздел/буква „Б“ от еЕЕДОП, където участникът маркира отговор „ДА“ или „НЕ“.

• За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.4 от ЗОП се представя информация в част III, 
раздел/буква „В“ от еЕЕДОП, където участникът маркира отговор „ДА“ или „НЕ“.

• За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.5 от ЗОП се представя информация в част III, 
раздел/буква „В“ от еЕЕДОП, където участникът маркира отговор „ДА“ или „НЕ“.

• За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.6 от ЗОП се представя информация в част III, 
раздел/буква „В“ от еЕЕДОП, където участникът маркира отговор „ДА“ или „НЕ“;

• За обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.7 от ЗОП се представя информация в част III, 
раздел/буква „В“ от еЕЕДОП, където участникът маркира отговор „ДА“ или „НЕ“;

5.2. Прилагане на основанията за отстраняване: Възложителят ще отстрани от 
процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54. ал.1 от ЗОП, възникнали 
преди или по време на процедурата.

Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за 
член на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1 от ЗОП, 
възложителят ще отстрани от участие в процедурата обединението.

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове:
- пет години от влизането в сила на присъдата - по отношение на обстоятелства по чл. 54. 

ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП, освен ако в присъдата е посочен друг срок;
- три години от датата на настъпване на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а" и 

т. 6 от ЗОП, освен ако в акта, с който е установено обстоятелството, е посочен друг срок.
- в случай на отстраняване на участник от процедурата по реда на т. 1.1. -  т. 1.7. {чл.54 от 

ЗОП) възложителят трябва да осигури доказателства за наличието на посочените от комисията 
за разглеждане на офертите основания за отстраняване.

5.3. Мерки за доказване на надеждност по чл.56 от ЗОП: Участник, за когото са 
налице основания по чл.54. ал.1 от ЗОП има право да представи доказателства, че преди 
подаване на офертата е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 
наличието на съответното основание за отстраняване (чл.45 от ППЗОП). За тази цел участникът 
може да докаже, че:

а) е погасил задълженията си по т. 1.3.1. (по чл. 54. ал. 1. т. 31 от ЗОП, включително 
начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;

б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;

в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на 
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и 
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.

г) е платил изцяло дължимото вземане по чл.128, чл.228, ал.З или чл.245 от Кодекса на
труда.

5.3.1. Когато за участник в процедурата е налице някое от основанията за отстраняване по 
т.1.1 -  т.1.7 {чл.54, ал.1 от ЗОП) и преди подаването на заявлението за участие или офертата



той е предприел мерки за доказване на своята надеждност, тези мерки се описват в еЕЕДОП в 
полето свързано със съответното обстоятелство.

5.3.2. В случаите по т.5.3.1. участникът представя като доказателства за своята 
надеждност следните документи:

5.3.2.1. по отношение на обстоятелството по букви „а“ и „б“ (чл.56, an.], т.1 и т.2 от 
ЗОП) - документ за извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е 
видно, че задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или 
разсрочване, заедно е погасителен план и/или е посочени дати за окончателно изплащане на 
дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

5.3.2.2. по отношение на обстоятелството по буква „в“ (чл.56, ал.1.т.З от ЗОП) - документ 
от съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства;

5.3.2.3. по отношение на обстоятелството по буква „г“ (чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП) - 
удостоверение от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда".

- Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и 
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.

- В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата 
надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата.

- Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки за надеждност от участника 
и представените доказателства се посочват в решението за класиране или прекратяване на 
процедурата.

- Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно законодателството на 
държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва 
в процедури за възлагане на обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената възможност по т.5.3. (чл.56. ал.1 от ЗОП) за времето, определено с присъдата 
или акта (т.е. няма право да представя доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 
неговата надеждност).

- Участниците са длъжни да уведомят писмено възложителя в 3-дневен срок от настъпване на 
обстоятелство по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.

- Участникът декларира съответствието си с изискванията за лично състояние, чрез 
представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки в електронен вид 
(еЕЕДОП).

5.4. Доказване липсата на основания за отстраняване. За доказване на липсата на 
основания за отстраняване участникът, избран за изпълнител, представя:

- за обстоятелствата по чл.54, ал.1. т.1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
- за обстоятелството по чл.54, ал. 1, т.З от ЗОП - удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника;
- за обстоятелството по чл.54, ал.1, т.6 и по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП - удостоверение от 

органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда";
5.4.1. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответния документ по т.5.4. (чл.58, ал.1 от ЗОП), издаден от компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен.

5.4.2. В случаите по т.5.4.1. (чл.58, ал.З от ЗОП), когато в съответната държава не се 
издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички 
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение 
съгласно законодателството на съответната държава.

5.4.3. Когато декларацията няма правно значение, участникът представя официално 
заявление, направено пред компетентен орган в съответната държава.

5.4.5. Възложителят няма право да изисква представянето на документи за доказване на 
липса на основания за отстраняване, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен 
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния 
орган на възложителя по служебен път.
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5.4.6. Специфични национални основания за отстраняване на участниците от 
процедурата. Освен на основанията по чл. 54. ал.1 от ЗОП посочени по-горе в т. 5.1. 
възложителят ще отстранява от процедурата участници, за които е налице някое от следните 
обстоятелства:

• По чл.69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобито имущество (ЗПКОНПИ).

Съгласно чл.69, ал.1 от ЗПКОНПИ лице, заемало висша публична длъжност, което в 
последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е 
участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 
предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз ши предоставени 
от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на една година от 
освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо или 
юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, 
или пред контролирано от нея юридическо лице.

Съгласно чл.69, ал.2 от ЗПКОНПИ забраната за участие в процедури за обществени 
поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи 
на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, се 
прилага и за юридическо лице, в което лицето по ал. 1 е станало съдружник, притежава 
дялове или е управител или член на орган на управление или контрол след 
освобождаването му от длъжност.

• Които са свързани лица с други участници в процедурата. Съгласно §2, т. 45 от ДР
на ЗОП "Свързани лица" са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:

- т.13 "Свързани липа" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия до 

четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
- т.14. "Контрол" е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с друго 
лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 
юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на управителния 
или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 
връзка с дейността на юридическо лице.

• За които е налице някое от обстоятелствата по чл.З, т.8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици (обн. ДВ бр.1 / 
03.01.2014г., изм. ДВ бр.48 от 2016г.), освен ако не е приложима разпоредбата на чл.4 от същият 
закон. Съгласно чл.З, т.8 от същият закон не могат да участват пряко или косвено в процедура 
за възлагане на обществена поръчка, дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим и контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва 
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.

• За които е установено, че са нарушили забраната чл.101,ал.9 и ал.10 от ЗОП, съгласно 
които:

- Лице, което участва в обединение ши е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
кандидат ши участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие ши оферта.

- В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо ши юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.



Участникът декларира липсата на посочените в т.5.4.6. национални основания за 
отстраняване в част III: „Основания за изключване“, раздел/буква Г: „Специфични 
национални основания за изключване“ от представения еЕдинен европейски документ за 
обществени поръчки (еЕЕДОП), където маркира отговора „НЕ“. В случай, че отговорът е 
„ДА“ участникът посочва за кои от националните основания

5.5.Единен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕЛОП)

5.5.1. При подаване на офертата участникът декларира липсата на основания за 
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски 
документ за обществени поръчки в електронен вид (еЕЕДОП). В този документ се предоставя 
съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни 
(публичните регистри), в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 
органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 
длъжни да предоставят информация.

5.5.2. Когато изискванията по т.1.1, т.1.2., и т.1.7. (чл.54, ал.1, т. 1, т.2 и т.7 от ЗОП) се 
отнасят за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ еЕЕДОП.

5.5.3. Когато е налице необходимост от защита на личните данни или при различие в 
обстоятелствата, свързани с личното състояние, информацията относно изискванията по т.1.1., 
т.1.2. и т.1.7. (чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7) се попълва в отделен еЕЕДОП за всяко лице или за някои от 
липата.

5.5.4. В случаите по т.5.5.3. (чл.41, ал. 1 от ППЗОП, изр. второ) когато се подава повече от 
един еЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в еЕЕДОП, 
подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански субект.

5.5.5. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване 
на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези 
пипа се представя отделен еЕЕДОП. който съдържа информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

5.5.6. Участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил използван при 
предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че съдържащата се в 
него информация все още е актуална.

5.5.7. Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички 
или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в еЕЕДОП, когато това 
е необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата.

5.5.8. Възложителят може да не приеме представено доказателство за техническите и 
професионалните способности на участник, когато то произтича от лице, което има интерес, 
който може да води до облага по смисъла на чл.54 от Закона за противодействие на корупцията 
и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

5.5.9. Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 
такива.

5.5.10. Възложителят няма право да изисква документи, които вече са му били 
предоставени или са му служебно известни.

Раздел VI
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, СВЪРЗАНИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР 

И ДОКУМЕНТИТЕ, С КОИТО ТЕ СЕ ДОКАЗВАТ

6.1. Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за 
упражняване на професионална дейност.

6.1.1. Участниците в процедурата да отговарят на изискванията на чл.77, ал.1 или ал.2 от 
Закона за медицинските изделия.
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За доказване на съответствието с изискването по т.6.1.1. участниците следва да посочат 
необходимата информация за правото им да осъществяват търговия на едро с медицински 
изделия в съответствие с чл. 77 от ЗМИ в част IY „Критерии за подбор”, раздел /буква ..А“ 
„Годност” от еЕЕДОП.

В случаите по чл.67,ал.5 и ал.6 от ЗОП и преди сключването на договора за възлагане на 
обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, трябва да представи заверено 
копие на валидно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия в съответствие с чл.77 
от ЗМИ, издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата (ИАЛ) или друг документ, 
удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден от компетентен орган на 
друга държава-членка или на друга държава-страна по споразумението за ЕИП, или на 
Конфедерация Швейцария.

6.2. Изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците
6.2.1. У частникът да има реализиран минимален общ оборот, включително минимален 

оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката изчислен на база годишните обороти за 
последните 2 (две) приключили финансови години (2016г. и 2017г.) в зависимост от датата, на 
която участникът е учреден или е започнал дейността си.Съответствието с поставения критерий 
се удостоверява с посочена от участника информация в част IV, раздел Б от еЕЕДОП. 
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата 
или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора, в случаите на чл. 67, 
ал. 5 и ал. 6 от ЗОП са: годишните финансови отчети или техни съставни части,когато 
публикуването им се изисква и справка за общия оборот и за оборота в сферата,попадаща в 
обхвата на поръчката.

Изисквано минимално ниво; Участникът трябва да има реализиран минимален общ 
оборот в размер на 1 200 000лв. (един милион и двеста хиляди лв.), вкл. минимален оборот в 
сферата, попадаща в обхвата на поръчката (доставка, монтаж, въвеждане в експлоатация и 
гаранционна поддръжка на мед.апаратура) в размер на 1000 000лв. изчислен на база годишните 
обороти за последните две приключили финансови години (2016г.и 2017г.) в зависимост от 
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

6.3. Изисквания относно техническите и професионални способности на участниците
6.3.1. Участниците в процедурата трябва да притежават валиден Сертификат 

удостоверяващ, че имат въведена система за управление на качеството в съответствие с 
изискванията на БДС EN ISO 9001 или др. еквивалентна система за управление на качеството с 
обхват, съответстващ на предмета на поръчката, а именно: търговия и/или доставка и/или 
поддръжка и/или сервиз на медицинска апаратура/оборудване, издаден на името на участника.

Съответствието с поставения критерий се удостоверява с представена от участника 
информация в част IV, раздел /буква „Г“ от еЕЕДОП, където се посочва номерът на 
сертификата, предметният му обхват, срок на валидност и сертифициращата организация 
/лица, от които е издаден.

Сертификатът да е издаден от акредитирана сертифицираща организация или от 
независими лица, които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от 
Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по 
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на 
Европейската организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на 
изискванията за признаване съгласно чл.5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на 
органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема и други доказателства за 
еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до 
такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи 
от него причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите 
мерки са еквивалентни на изискваните от възложителя.

Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на 
процедурата или от участника определен за изпълнител преди сключване на договора, в 
случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП са: заверено от участника копие на валиден сертификат 
издаден на името на участника за въведена система за управление на качеството в съответствие



с изискванията на стандарт БДС EN ISO 9001 или др. еквивалентна система за управление на 
качеството с обхват, съответстващ на предмета на поръчката, а именно: търговия и/или доставка 
и/или поддръжка и/или сервиз на медицинска апаратура/оборудване, издаден на името на 
участника.

Изисквано минимално ниво: Участниците в процедурата да прилагат системи за 
управление на качеството по стандарт БДС EN ISO 9001 или еквивалентна система, е обхват 
търговия и/или доставка и/или поддръжка и/или сервиз на медицинска апаратура/оборудване, 
издаден на името на участника. Сертификатът да е издаден от акредитирана сертифицираща 
организация. Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е 
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини. В тези 
случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни 
на изискваните от възложителя.

6.3.2. Участниците да разполагат с екип от експерти с професионална компетентност за 
изпълнението на поръчката. Документите за поставения критерий, които се представят при 
поискване в хода на процедурата,в случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП или от участника 
определен за изпълнител преди сключване на договора са: списък на персонала, който ще 
изпълнява поръчката с посочена професионална компетентност на лицата.В списъка се посочва 
сервизният инженер /инженери и др. специалисти, които ще участват в изпълнението на 
поръчката е посочени имена, данни за професионална компетентност, както и данни за 
притежаваните сертификати от преминати обучения (вид, дата на издаване, срок на валидност, 
обхват и др.).

Минимално ниво: Участниците следва да разполагат с най-малко 1 (един) сервизен 
инженер, преминал курс на обучение при производителя или упълномощен негов представител, 
за сервиз и поддръжка на предлаганата медицинска апаратура. За доказване на съответствието с 
това изискване участниците следва да посочат необходимата информация за наличието на екип 
от експерти, които ще изпълнят професионално и качествено обществената поръчка, 
включително и специалисти, отговарящи за контрола на качеството, в парагарф “Технически 
лица или органи за контрол на качеството“ от таблица В: „Технически и професионални 
способности”, част IV „Критерии за подбор“ от еЕЕДОП.

Съответствието с поставения критерий се декларира е попълване на част IV, раздел В, от 
еЕЕДОП, като се посочват имената на специалистите, данни за придобита професионална 
компетентност, както и данни за притежаваните сертификати или други документи за 
преминато обучение (вид, дата на издаване, срок на валидност, обхват и др.)

При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за 
подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, е 
изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.

Участниците, които не отговарят на изискванията, свързани с критериите за подбор, ще 
бъдат отстранявани от участие в процедурата.

Раздел VII
Указания за предоставяне на Единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) в електронен вид -  еЕЕДОП

7.1. Съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка е § 29, т. 5, 
б. „а” от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, в сила от 1 април 2018 г. Единният 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) се представя задължително в 
електронен вид.

7.2. Възложителят предоставя на заинтересованите лица образец на еЕЕДОП за 
настоящата процедура за вълзагане на обществена поръчка с предмет «Доставка, монтаж, 
тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски
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апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“ АД - гр.Враца приложен към настоящата 
документация за участие. Образецът на еЕЕДОП /eESPD/ за тази обществена поръчката е 
публикуван на профила на купувача и може да бъде изтеглен по електронен път с останалата 
документация за участие в откритата процедура за възлагане на обществената поръчка в PDF и 
XML формат. Препоръчително е създаденият еЕЕДОП да се изтегли и в двата формата: ESPD- 
request.pdf - за четене и преглед и ESPD-request.xml -  за компютърна обработка и попълване. В 
образеца на еЕЕДОП за участие в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка 
са маркирани полетата, които съответстват на поставените от Възложителя изисквания, 
свързани с личното състояние на участниците и критериите за подбор.

7.3. Участниците следва да попълнят своя/своите еЕЕДОП за участие в процедурата чрез 
използване на осигурената от Европейската Комисия (ЕК) безплатна услуга чрез 
информационната система за еЕЕДОП. Системата е достъпна чрез Портала за обществени 
поръчки, секция „Регистър на обществени поръчки (РОП)“ и е-услуги/Електронни услуги на 
Европейската комисия, както и директно на адрес https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=bg.

Забележка: Съгласно указанията на ЕК безплатната услуга на информационната система 
за еЕЕДОП работи с последната версия на най-разпространените браузъри, като Chrome, 
Internet Explorer, Firefox, Safari и Opera. За да се избегнат евентуални проблеми, участниците 
следва да използват последната версия на съответния браузър. Освен това участниците трябва 
да имат предвид, че някои функции, например изтегляне на файл, не работят на смартфони и 
таблетни компютри.

7.4. Участниците трябва да попълнят своя/своите еЕЕДОП за участие в настоящата 
процедура, като спазват следните правила:
- Избират опцията „Икономически оператор“.
- Зареждат в системата изтегления ESPD-request.xml файл.
- Попълват необходимите данни в еЕЕДОП.
- Изтеглят попълнения еЕЕДОП (espd-response) в PDF формат, след което еЕЕДОП следва да се 
подпише с електронен подпис от съответните лица по чл. 40 от ППЗОП.

еЕЕДОП, попълнен чрез информационната система за еЕЕДОП се предоставя в 
електронен вид, цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета 
документи за участие в процедурата.

Важно! Информационната система за еЕЕДОП е онлайн приложение, поради което не 
може да съхранява данни. С оглед на това участниците трябва да запазват и съхраняват винаги 
локално на своите компютри еЕЕДОП в XML или PDF формат.

7.5. При подписването на еЕЕДОП участниците трябва да използват електронен подпис, 
издаден от Доставчик на Удостоверителни Услуги (ДУУ), включен в Регистъра на доставчиците 
на удостоверителни услуги, издаващи удостоверения за квалифициран електронен подпис на 
Комисията за регулиране на съобщенията (КРС).

7.6. Участниците могат да използват формат за електронен подпис, различен от 
определените в т.7.5., като представят на възложителя информация относно съществуващите 
възможности за валидиране на електронния подпис. Тези възможности трябва да позволяват 
валидирането на получения електронен подпис като усъвършенстван електронен подпис, за 
който има квалифицирано удостоверение, да се извърши онлайн, безплатно и по начин, 
разбираем за лицата, за които съответният език не е роден.

7.7. В еЕЕДОП се представя информация за участника, както следва:
- В част II, буква „А“ на еЕЕДОП участниците посочват ЕИК по чл.23 от ЗТР, 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.

- Когато участникът в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице в 
част II, буква „А“ на еЕЕДОП се посочва правната форма на участника и в този случай се 
подава отделен еЕЕДОП за всеки участник в обединението. Следва да се има предвид, че

ОС
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Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под която 
обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.

- В част II, буква „Б“ на еЕЕДОП се посочват името/имената на лицето/лицата 
упълномощени да представляват участника в настоящата процедура за възлагане на 
обществената поръчка.

Раздел VIII
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА

8.1. Изисквания към изготвянето на офертата
8.1.1. Всеки участник трябва да изготви своята оферта в съответствие с нормите на 

Закона за обществените поръчки и чл.47, ал.1, ал.2 и ал.З от Правилника за прилагане на Закона 
за обществените поръчки и изискванията на настоящата документация за участие.

8.1.2. Участникът декларира липсата на основания за отстраняване и съответствието си 
с критериите за подбор чрез представяне на Единен европейски документ за обществени 
поръчки (еЕЕДОП) в електронен вид. В него се предоставя изисканата от възложителя 
информация за участниците, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат 
декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.

8.1.3. Когато участникът е обединението, което не е юридическо лице, за всеки от 
съдружниците в обединението се представя отделен еЕЕДОП в електронен вид.

8.1.4. Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за 
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за 
всяко от тези лица се представя отделен еЕЕДОП в електронен вид.

8.1.5. Участникът попълва еЕЕДОП в електронен вид в съответствие с изискванията, 
определени в настоящата документация за участие.

8.1.6. Офертата трябва да бъде изготвена на български език. Ако участникът представя 
документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на български език.

8.1.7. Участникът носи отговорност за верността на превода, като за целта в края на 
всеки преведен текст, лицето, извършило превода, декларира, че преведеният текст отговаря по 
смисъл и съдържание на оригинала, посочва името си и се подписва.

8.1.8. Когато участник -  чуждестранно лице представя документи относно своята 
търговска или съдебна регистрация, или сертификати, или разрешения за осъществяване на 
определена професия или дейност, издадени от компетентен орган в държавата, в която е 
установен, тези документи следва да бъдат представени и в официален превод.

8.1.9. Участникът трябва да попълни и приложи към офертата образците от 
документацията за участие, които са задължителни и не могат да бъдат променяни.

8.1.10. Всички документи, които участникът представя с офертата, следва да бъдат във 
вида, определен в настоящата документация за участие.

8.1.11. Всички документи, които не са оригинали, и за които няма специални изисквания 
за формата на представяне, следва да бъдат заверени на всяка страница с гриф "Вярно с 
оригинала" и подпис на законния представител на участника или на упълномощеното/те лице/а 
съгласно нотариално завереното пълномощно.

8.1.12. Офертите трябва да бъдат валидни най-малко 4 (четири) месеца от крайния срок 
за подаване на офертите.

8.1.13. При необходимост възложителят има право да поиска от участниците да удължат 
срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл преди да е завършила процедурата. 
Участник, който след покана и в определения от възложителя срок, не удължи срока на 
напипност на офертата си. ще бъде отстранен от участие в процедурата.

8.1.14. Участникът има право да подаде само една оферта за участие в настоящата 
процедура за възлагане на обществената поръчка. Не се допуска представяне на варианти в 
офертата.

8.1.15. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 
промени, да допълни или да оттегли офертата си.
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8.1.16. Допълнението и/или промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията 
и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде поставен надпис 
„Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер....” и наименованието на участника.

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса посочен от възложителя. Документите се 
представят в запечатана, непрозрачна опаковка, върху която се посочват:

• Наименованието на Участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

• Валидни адрес за кореспонденция, телефон, факс и/или e-mail на участника;
• Наименованието на поръчката, за която се подава оферта;
• Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен, запечатан, непрозрачен плик с надпис „Предлагани 
ценови параметри“, който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 2 от ППЗОП;

Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, с 
изискванията към личното му състояние или критериите за подбор, посочени в настоящите 
указания изисквания ще бъде предложен за отстраняване от участие в процедурата за възлагане 
на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 -  13 от ППЗОП.

8.2. Предложението на всеки един участник следва да съдържа:
8.2.1. Опис (списък) на представените документи;
8.2.2. Заявление за участие, което включва Единен европейски документ за обществени 

поръчки, представен в електронен вид (еЕЕДОП) за участника в съответствие с изискванията 
на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - еЕЕДОП за всеки от участниците 
в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито 
ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката.

Забележка: еЕЕДОП се предоставя в електронен вид, цифрово подписан и приложен на 
подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в 
който се предоставя документът не следва да позволява редактиране на неговото 
съдържание. При попълването и представянето на еЕЕДОП участниците следва да спазват 
Указания за предоставяне на еЕЕДОП от настоящата документация.

При подаване на еЕЕДОП участниците в процедурата трябва да се съобразят с 
Методическо указания с изх.№ МУ-4 / 02.03.2018г. на изпълнителния директор на АОП, 
публикувано на официалният сайт на агенцията, на електронен адрес: 
http://www.aoD.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4 2018.pdf
8.2.2.1. Към еЕЕДОП се прилагат :

• Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, ако е приложимо;
• Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението /прилага се само, когато участникът в процедурата е обединение/.
• Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП независимо от 

наименованието на органите, в които участват или длъжностите, които заемат. Възложителят 
изисква списъка на основание чл.44,ал. 1 от ППЗОП.

8.2.3. Оферта, която съдържа следните документи:
8.2.З.1. Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка, изготвено по 

образеца приложен към настоящата документация. В техническото предложение участникът 
декларира, че предлаганата медицинска апаратура е включена в списъка по чл. 1, т. 1, буква "б" 
от Наредбата за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от 
Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат, и 
посочва идентификационният уникален код, под който е вписал апаратурата в списъка по чл.1, 
т.1, буква „б“ от Наредбата (електронен списък на медицинските изделия заплащани с 
обществени средства).

http://www.aoD.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


Съгласно чл. 102 от ЗОП участниците могат да посочат в офертите си информация, която 
смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Когато участниците са се 
позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от възложителя.

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 
предложенията от офертите им, които подлежат на оценка.

Уточнение: Съгласно 8 1, т.9 от ДР на Закона за зашита на конкуренцията 
“производствена или търговска тайна” са факти, информация, решения и данни, свързани 
със стопанска дейност, чието запазване в тайна е в интерес на правоимащите, за което те са 
взели необходимите мерки.

Към техническото предложение се прилагат:
A) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата не е 

законният представител на участника;
Б) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническата 

спецификация и задължителните изизсквания на възложителя.
B) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договора;
I ) Декларация за срока на валидност на офертата, съобразен с минималния изискван 

от възложителя;
Д) Валиден сертификат по стандарт БДС EN ISO 13485:2012 или еквивалентен 

издаден на името на производителя на предлаганата апаратура, удостоверяващ, че същия е 
въвел и поддръжа система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС 
EN ISO 13485:2012 или еквивалентен, с обхват производство на медицинска апаратура / 
оборудване -  прилага се копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал 
или заверено копие от участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”). 
Сертификатът да е издаден от акредитирана институция или агенция за управление на 
качеството.

Е) Декларация за съответствие на медицинската апаратура /медицинското изделие 
по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ с изискванията на приложимата Директива, съставена от 
производителя или неговия упълномощен представител и /  или ЕС сертификат за оценка на 
съответствието издаден от нотифициран орган /  когато в оценката е участвал нотифициран 
орган/ - копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал ши заверено 
копие от участника с неговия печат и гриф „ Вярно с оригинала ”). Прилага се към офертата в 
случай, че предложената медицинска апаратура е нова.

Ж) Образец на сертификат издаден от производителя на предлаганата апаратура, 
удостоверяващ, че оферираният апарат преминава процес на рециклиране, съгласно 
изискванията на производителя и тестове за покриване на Европейските директиви - копие на 
оригинала и в официален превод на български език (оригинал ши заверено копие от участника с 
неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”). Прилага се към офертата в случай, че 
предложената апаратура е Фабрично /заводски/рециклирана от производителя.

3) Оторизационно писмо ти друг документ, издаден на името на участника от 
производителя на предлаганата апаратура ши от упълномощеният му представител по 
смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участника има право на представителство 
и/ши търговия на територията на Република България за предлаганата от него апаратура - 
копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал ши заверено копие от 
участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”). Представя се в случай че участникът 
не е производител.

И) Официален документ /  удостоверение издаден от ИАЛ, че за предлаганата 
апаратура, няма регистрирани данни в ИАЛ и/ши EUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните две години, както и за блокирани ши изтеглени партиди през 
последните две години, съгласно предоставена от ИАЛ информация. Документът се 
представя в оригинал или заверено копие от участника с неговия печат и гриф „Вярно с 
оригинала”.

Й) Декларация от законният представител на участника, че ще изготви и предостави 
технологични проекти за помещенията за монтиране на апаратурата в срок до 10 (десет)
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работни дни след сключване на договора и след монтажа на апаратурата ще бъдат проведени 
приемателни изпитвания.

К) Каталог на предложената за изпълнение на поръчката апаратура, съдържащ 
снимки, описание /данни за техническите и функционални характеристики и изисквания -  
представя се в случай, че офертата е за доставка на нова апаратура или

- Декларация издадена от производителя на оферираната апаратура, доказваща 
съответствието на апарата с техническата спецификация -  да съдържа подробно описание 
на техническите и функционални характеристики и изисквания на апарата. Представя се в 
случай, че офертата е за доставка на фабрично /заводски/рециклирана апаратура.

Л) Декларация от законния представител на участника, че сервизният инженер 
/сервизните инженери, обучени от производителя на апаратурата или от неговия упълномощен 
представител е запознат /са запознати и се задължава/т да отстранява /отстраняват 
повредата по време на гаранционния срок в оферираните от участника часове (не по-късно от 
48 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим 
по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват 
причините за това).

Техническото предложение трябва да бъде подписано от законният представител на 
участника съгласно търговската/съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и 
лице/а с нотариално заверено пълномощно, което се прилага към офертата.

При несъответствие на Техническото предложение на участника с Техническата 
спецификация и / или е другите задължителни изисквания на Възложител посочени в 
настоящата документация, съответният участник ще бъде отстранен от участие в 
процедурата.

Документите посочени в т.8.2.3.1. букви «А» до «Л» (документите по чл.39, ал.З, т.1 
от ППЗОП) се представят комплектувани и подвързани в папка.

8.2.4. Ценово предложение за изпълнение на обществената поръчка. Същото се изготвя в 
съответствие с приложеният образец към документацията и следва съдържа ценовото 
предложение на участника.

Предложената цена следва да бъде в български лева без ДДС /с ДДС и да включва всички 
разходи за изпълнение на поръчката до мястото на доставка, включително: разходи за опаковка, 
товарене,транспорт, застраховка, митни сборове, такси (ако има), разтоварване, разопаковане, 
инсталиране и въвеждане в експлоатация, привеждане в работно състояние готово за приемане 
и експлоатация, обучение на специалисти определени от възложителя и предоставяне на цялата 
техническа документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване (за труд, 
резервни части и консумативи) в срока на гаранцията, която е минимум една година, както и 
разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, 
възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната 
отговорност на Изпълнителя. Предложената цена трябва да бъде с точност до втория десетичен 
знак.Ценовото предложение трябва да бъде подписано от законния представител на участника 
съгласно търговската /съдебната му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице/а с 
нотариално заверено пълномощно.

Ценовото предложение трябва да се изготви и представи на хартиен и електронен 
носител. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан, плътен, непрозрачен 
плик с надпис „Предлагани ценови параметри”.

Единствено участниците носят отговорност за допуснати от тях грешки или пропуски 
при изчислението на предлаганите от тях цени. Извън плик с надпис „Ценови параметри” не 
трябва да е посочена никаква информация относно цената. Участници, които са включили / 
посочили някъде в офертата си, извън плик „Ценови параметри” елементи, свързани с 
предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат отстранени от участие в процедурата.

Предложените от участника цени са окончателни и не подлежат на промяна в срока за 
изпълнение на договора за възлагане на обществената поръчка.
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Когато предложената обща цена за изпълнение на обществената поръчка е с повече от 20 
на сто по-благоприятно от средната стойност на ценовите предложения на останалите 
участници, Възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за начина на нейното 
формулиране, която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането.

Съгласно чл.72, ал.2 от ЗОП писмената обосновка може да се отнася до:
• икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод;
• избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

условия за участника за предоставянето на продуктите или услугите или за изпълнението на 
строителството;

• оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 
строителството, доставките или услугите;

• спазването на задълженията по чл. 115 от ЗОП;
• възможността участникът да получи държавна помощ.

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 
относно обстоятелствата по чл.72, ал.2 от ЗОП, на които се позовава участникът. При 
необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката може 
да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените доказателства не 
са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена за изпълнение на 
обществената поръчка е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средните стойности на 
предложените цени в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 
опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 
споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово право, 
които са изброени в Приложение № 10.

Не се приема оферта, когато се установи, че предложената в нея цена за изпълнение на на 
обществената поръчка е с повече от 20 на сто по-благоприятна от средната стойност на 
предложените цени в останалите оферти, поради получена държавна помощ, когато участникът 
не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по смисъла 
на чл.107 от ДФЕС. Възложителят е длъжен да уведомява Европейската комисия за всички 
подобни случаи.

Забележка: Съгласно чл.107 от ЛФЕС освен, когато е предвидено друго в Договорите, всяка 
помощ, предоставена от държава-членка или чрез ресурси на държава-членка, под каквато и да било 
форма, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно 
положение на определени предприятия или производството на някои стоки, доколкото засяга 
търговията между държавите-членки, е несъвместима с вътрешния пазар. ”

Разяснения по документацията за участие:
• Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по решението, обявлението 

или документацията за обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване 
на офертите.

• Възложителят предоставя разясненията в 4-дневен срок от получаване на искането, но не 
по-късно от 6 дни преди срока за получаване на офертите. В разясненията не се посочва лицето, 
направило запитването.

• Възложителят не предоставя разяснения, ако искането е постъпило след срока по
• Разясненията се предоставят чрез публикуване на профила на купувача.

РАЗДЕЛ IX
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 
препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: гр.Враца 3000; бул. „Втори юни“ № 66, МБАЛ
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„Христо Ботев“ АД-гр.Враца всеки работен ден от 07:30 до 16:00ч. Крайният срок за подаване 
е до 16:00ч. на 15.08.2018г.

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1. наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;
2. адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3. наименованието на поръчката, за които се подават документите.

Опаковката включва: опис на представените документи (т.8.2.1.), заявление за 
участие, ЕЕДОП (др. документи посочени в т.8.2.2), документите посочени в т.8.2.2.1 (ако 
са приложими), документите посочени в т.8.2.3 и 8.2.З.1. букви «А» до «Л», както и отделен 
запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови параметри", който съдържа 
ценовото предложение по т.8.2.4 от настоящата документация.

Опаковката се надписва: оферта за участие в открита процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет «Доставка, монтаж,тестови изпитвания, пускане в 
експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ 
„Христо Ботев “ АД-гр.Враца.

При приемането на офертата в МБАЛ „Христо Ботев“АД -  гр.Враца върху плика се 
отбелязва поредният входящ номер, датата и часът на получаване и наименование на поръчката, 
за която се участва. Посочените данни се отбелязват в регистъра, за което на приносителя на 
предложението се издава документ, удостоверяващ съответните действия. До изтичане на срока 
за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
Оттегляне на офертата прекратява по нататъшно участие на участника в процедурата. 
Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за 
представяне на първоначалната оферта.

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана или скъсана опаковка, с изключение на следната хипотеза: 
когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред мястото, 
определено за тяхното подаване (деловодството на МБАЛ „Христо Ботев“АД -  гр.Враца), все 
още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от представител на 
възложителя и от присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, 
като не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка. Всички 
посочени по-горе обстоятелства свързани с приемането на офертите се отбелязват в Регистъра 
на обществените поръчки воден в МБАЛ „Христо Ботев“АД -  гр.Враца.

Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 
разходите са за негова сметка. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.

Участник в процедурата може да бъде предложен за отстраняване от участие във всеки 
етап от работата на комисията за разглеждане, оценка и класиране на постъпилите оферти, 
включително след отваряне на ценовите предложения, ако се установи несъответствие с 
предварително обявените условия и изисквания на Възложителя. Комисията има право по всяко 
време да проверява заявените от участника данни в представената оферта. До оценяване по 
предварително обявеният критерий за оценка и класиране ще бъдат допуснати само оферти, 
които отговарят на действащото законодателство и на всички предварително обявени условия и 
изисквания на Възложителя посочени в обявлението и документацията за участие.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата 
или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване. В случай на промяна на датата и часа на отваряне на офертите, всички 
заинтересовани лица ще бъдат уведомени чрез съобщение в Профила на купувача на 
официалният сайт на МБАЛ „Христо Ботев“АД -  гр.Враца, по самостоятелно обособеният 
раздел на обществената поръчка, най-късно два работни дни преди първоначално обявената 
дата посочена в Обявлението за обществена поръчка. Всяка друга информация свързана с 
обществената поръчка ще бъде обявявана от възложителя в Профила на купувача по преписката 
на обществената поръчка на следният електронен адрес: 
http://www.mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/tl959&lang=bg

http://www.mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381/tl959&lang=bg


РАЗДЕЛ X.
Условия и ред за определяне на изпълнител и сключване на договора

10.1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са изпълнени 
следните условия:

а) не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл.54, 
ал.З от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор.

б) офертата на участника е получила най-висока оценка при прилагане на предварително 
обявените от възложителя условия и избрания критерий за възлагане.

10.1.1. След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят 
датата и начина за сключване на договора.

10.1.2. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка по съответната 
обособена позиция с определения изпълнител, при условие че при подписване на договора той:

• представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл.10, ал.2 от
ЗОП;

• изпълни задължението по чл.67, ал.6 от ЗОП;
• представи определената гаранция за изпълнение на договора;
• извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни друго изискване, 

което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на нормативен или 
административен акт и е поставено от възложителя в условията на обявената поръчка.

10.1.3. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически 
и/или юридически лица и възложителят не е предвидил в обявлението изискване за създаване на 
юридическо лице, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на 
държавата, в която обединението е установено.

10.1.4. Възложителят не сключва договор, когато участникът класиран на първо място:
• откаже да сключи договор;
• не изпълни някое от условията по т.10.1.2 или
• не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата.

10.1.5. Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор, 
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран участник. 
За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването е по обективни 
причини, за което възложителят е уведомен своевременно.

10.1.6. Договорът за възлагане на обществената поръчка трябва да съответства на проекта 
на договор, приложен в документацията, допълнен с всички предложения от офертата на 
участника, въз основа на които последният е определен за изпълнител на поръчката.

10.1.7. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила на 
решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 
предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 
уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител.

10.1.8. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител преди 
влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително 
изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл.79, ал.1, т.4 или чл. 182, ал. 1, т. 1 
от ЗОП.

10.1.9. Договорът за възлагане на обществената поръчка може да се изменя при условията 
и по реда на чл. 116 от ЗОП.

10.1.10. Възложителят прекратява договора за обществена поръчка в предвидените в 
закона и в договора случаи, включително и когато:

а) е необходимо съществено изменение на поръчката, което не позволява договорът или 
рамковото споразумение да бъдат изменени на основание чл. 116, ал. 1 от ЗОП;
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б) се установи, че по време на провеждане на процедурата за възлагане на поръчката за 
изпълнителя са били налице обстоятелства по чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, въз основа на които е 
следвало да бъде отстранен от процедурата;

в) поръчката не е следвало да бъде възложена на изпълнителя поради наличие на 
нарушение, постановено от Съда на Европейския съюз в процедура по чл.258.

10.1.11. В случаите по чл.118, ал.1, т.2 и т.З от ЗОП възложителят прекратява договора 
без предизвестие и не дължи обезщетение за претърпените вреди от прекратяването на договора 
за възлагане на обществената поръчка.

За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за 
обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на 
обществената поръчка.



Раздел XI -  Образни на документи

Образец № 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ ПО ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ;

„Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и 
обучение на служители определени от възложителя на Ангиографски апарат 

за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев “ АД-гр.Враца

Настоящето заявление е подадено от:...................................
/наименование на участника/

и подписано от:...............................................................................................................................
/три имена/

в качеството му/им на:...................................................................................................................
/длъжност/

Съдържание:
1. еЕЕДОП за участника в съответствие с изискванията на закона и условията на 

възложителя, а когато е приложимо -  еЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което 
не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат 
ангажирани в изпълнението на поръчката.

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;

3. Копие от документ, от който да е видно правното основание за създаване на 
обединението (ако участникът е обединение) както и следната информация във връзка с 
настоящата обществена поръчка:
- правата и задълженията на участниците в обединението;
- разпределението на отговорността между членовете на обединението;
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.

4. Списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП;

Задължени лица по чл.54,ал.2 от ЗОП Трите имена и заемана длъжност

Лицата, които представляват участника са:

Лицата, които са членове на управителни и 
надзорни органи на участника са:

Други лица със статут, който им позволява да 
влияят пряко върху дейността на предприятието 
по начин, еквивалентен на този, валиден за 
представляващите го лица, членовете на 
управителните или надзорните органи са:

ДАТА: г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:
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Образец № 2

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в 
експлоатация и обучение на служители определени от възложителя на Ангиографски 

апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев “ АД-гр.Враца ”

Настоящето техническо предложение е подадено от : .........................................................
/наименование на участника/

с ЕИК по чл.23 от ЗТР / ЕИН по Булстат:.................................. и със седалище и адрес на
управление:

и подписано от:
/три имена/

в качеството му/им на:
/длъжност/

Съдържание:
1. Документ за упълномощаване -  прилага се, само когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника.
2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с количествената и техническа 
спецификация с приложени следните документи:

2.1. ) Декларация за съгласие с клаузите на приложения проекто-договора:
2.2. ) Декларация за срока на валидност на офертата, съобразен с минималния изискван 

от възложителя;
2.3. ) Валиден сертификат от акредитирана институция или агенция за управление на 

качеството по стандарт БДС EN ISO 13485:2012 или еквивалентен на името на 
производителя на предлаганата апаратура, удостоверяващ, че същия е въвел и поддържа 
система за управление на качеството, съответстваща на стандарт БДС EN ISO 13485:2012 
или еквивалентен, с обхват производство на медицинска апаратура -  копие на оригинала и в 
официален превод на български език (оригинал ши заверено копие от участника с неговия 
печат и гриф „Вярно с оригинала”).

2.4) Декларация за съответствие на медицинската апаратура по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ 
с изискванията на пршожимата Директива, съставена от производителя ти неговия 
упълномощен представител и /  ти ЕС сертификат за оценка на съответствието издаден от 
нотифициран орган /  когато в оценката е участвал нотифициран орган/ - копие на оригинала 
и в официален превод на български език (оригинал ти заверено копие от участника с неговия 
печат и гриф „Вярно с оригинала”). Прилага се към офертата в случай, че предложената 
медицинска апаратура е нова.

или
2.4.1) Образец на сертификат издаден от производителя на предлаганата апаратура, 

удостоверяващ, че оферираният апарат преминава процес на рециклиране, съгласно 
изискванията на производителя и тестове за покриване на Европейските директиви - копие на 
оригинала и в официален превод на български език (оригинал ти заверено копие от участника с 
неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”). Прилага се към офертата в случай, че 
предложената апаратура е Фабрично /заводски/рециклирана от производителя.

2.5) Оторизационно писмо ти друг документ, издаден на името на участника от 
производителя на предлаганата апаратура ти от упълномощеният му представител по



смисъла на чл.10,ал.2 от ЗМИ, удостоверяващо, че участника има право на представителство 
и/или търговия на територията на Република България за предлаганата от него апаратура - 
копие на оригинала и в официален превод на български език (оригинал или заверено копие от 
участника с неговия печат и гриф „Вярно с оригинала”).

2.6) Официален документ /  удостоверение издаден от ИАЛ, че за предлаганата 
апаратура, няма регистрирани данни в ИАЛ и/или EUDAMED за инциденти/потенциални 
инциденти през последните две години, както и за блокирани ши изтеглени партиди през 
последните две години, съгласно предоставена от ИАЛ информация. Документът се 
представя в оригинал или заверено копие от участника с неговия печат и гриф „Вярно с 
оригинала”.

2.7) Декларация от законният представител на участника, че ще изготви и 
предостави технологични проекти за помещенията за монтиране на апаратурата в срок до 10 
(десет) работни дни след сключване на договора и след монтажа на апаратурата ще бъдат 
проведени приемателни изпитвания.

2.8) Каталог на предложената за изпълнение на поръчката апаратура, съдържащ 
снимки, описание /данни за техническите и функционални характеристики и изисквания -  
представя се в случай, че офертата е за доставка на нова апаратура

или
2.8.1) Декларация издадена от производителя на оферираната апаратура, доказваща 

съответствието на апарата с техническата спецификация -  да съдържа подробно описание 
на техническите и функционални характеристики и изисквания на апарата. Представя се в 
случай, че офертата е за доставка на фабрично /заводски/рециклирана апаратура.

2.9) Декларация от законния представител на участника, че сервизният инженер 
/сервизните инженери, обучени от производителя на апаратурата или от неговия упълномощен 
представител е запознат /са запознати и се задължава/т да отстранява /отстраняват 
повредата по време на гаранционния срок в оферираните от участника часове (не по-късно от 
48 часа, след извършване на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим 
по-дълъг срок той трябва да се определи с двустранен протокол, в който се посочват 
причините за това).

Забележка: Участникът прилага към предложението за изпълнение на поръчката 
приложимият документ от посочените в т.2.4. или т. 2.4.1. и в т.2.8. или т. 2.8.1. в 
зависимост от това дали офертата е за доставка на нова или фабрично рециклирана 
апаратура.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ

„Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и 
обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ

„Христо Ботев“АД-гр.Враца

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Аз, долуподписаният......................................................................................... в качеството си на
.....................................................н а .......................................................................................... .

(представляващ) (наименование на юридическото лице)

участник в обявената от МБАЛ „Христо Ботев“АД -  гр.Враца открита процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в 
експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ 
„Христо Ботев“АД-гр.Враца с настоящото представям нашето предложение за изпълнение на 
обществената поръчка по обявената от Вас открита процедура.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, декларираме, че 
ще изпълним същата в съответствие с всички изисквания, посочени в техническите 
изисквания/техническата спецификация и приложенията към нея.
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1. Декларирам, че:
1. Предлаганата от нас апаратура е нова и неупотребявана / или заводски рециклирана от 

производителя (посочва се вярното).
2. Предлаганата от нас апаратура е с посочени: производител / упълномощен представител 

по смисъла на чл.10, ал.2 от ЗМИ (когато е приложимо)/вносител и адрес / седалище на 
производство ; търговско наименование; каталожен номер /сериен номер, модел.

3. Оферираната апаратура съответства на техническата и количествена спецификация и на 
всички специфични технически и функционални характеристики посочени в документацията. 
Представил съм подробно описание на предлаганата от мен апаратура, включително на 
техническите и функционални характеристики, съгласно образец на възложителя - № 2А

4. Предлагаме да изпълним дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка 
за срок от:

• Срокът за доставка на апаратурата е до .................... седмици, от датата на
подписване на договора за обществена поръчка, в случай, че представляваното от мен 
дружество бъде избрано за изпълнител. Предложеният по-горе срок е съобразен със зададеният 
от Възложителя срок на доставка между 12 и 15 седмици, от датата на подписване на договор с 
изпълнителя.

• Срокът за изпълнение на услугите по технологичен проект за разполагане на
апаратурата е до ........................ седмици, от датата на подписване на договора с избрания
изпълнител.

• Срокът за изпълнение на услугите по монтаж, инсталиране, въвеждане в
експлотация и тестване на доставената апаратура е до ........................ седмици, от датата на
доставяне на апаратурата, посочена в приемо-предавателния протокол за доставка при 
готовност на помещенията съгласно технологичния проект и получени разрешения за 
строителство и монтаж.

• Срокът за изпълнение на услугите по въвеждане в експлоатация на доставената
апаратура е до ........................седмици, от датата на получаване на лицензия за използване на
ИЙЛ от АЯР.

• Срокът за обучение на медицинските специалисти и други длъжностни лица за
работа с апаратурата е .......................работни дни, след пускане в експлоатация.

• Срокът за извършване на цялостна гаранционна поддръжка по време на
гаранционния срок на апаратурата е ...........................месеца, считано от датата на подписване
на протокола за монтиране и пускане в експлоатация.

5. Предлагаме срокът за реакция /констатиране на повредата/ при възникнал проблем да
бъде до ................ / ........................../ часа, от получаване на рекламационно съобщение по реда
предвиден в проекта на договора за обществена поръчка.

6. Предлагаме режимът на гаранционна поддръжка „в работно време“ да се реализира от нас 
в работни дни от 8: 00 до 17: ООч. Режим на поддръжка „24 х 7“ да се реализира от нас по 24
часа 7 дни в седмицата, и до ............................часа в периода от 17: 00 ч. -  08: 00 часа през
почивните и празничните дни, след получаване на устна и/или писмена заявка от страна на 
Възложителя.

7. Предлагаме да отстраняваме настъпила повреда и да възстановим работоспособността на
компонент в режим на поддръжка „24x7“ в срок д о ............................часа, считано от датата и
часа на констатиране на повредата след извършена диагностика; Предложеният от нас срок е 
съобразен с изискването на възложителя „повредата по време на гаранционния срок да се 
отстранява в оферираните от участника часове, но не по-късно от 48 часа, след извършване 
на диагностиката и констатиране на проблема, а ако е необходим по-дълъг срок той трябва 
да се определи с двустранен протокол, в който се посочват причините за това).



8. Предлагаме да отстраним настъпила повреда на компонент в режим на поддръжка „в
работно време“ в срок до .. ........дни, считано от датата и часа на констатиране на повредата.

9. Декларирам, че представляваното от мен дружество /обединение -  участник в 
процедурата е вписало като заявител в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от "Наредба за условията 
и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.ЗОа от ЗМИ и за определяне на 
стойността, до която те се заплащат" медицинската апаратура оферирана за изпълнение на 
обществената поръчка и същата е вписана с уникален идентификационен номер:

10. Вписаната в списъка по чл.1, т.1, буква "б” от Наредбата по чл.ЗОа от ЗМИ мед. 
апаратура съответства на посочената в Предложението за изпълнение на поръчката в 
съответствие с техническата и количествена спецификация.

11. Нашето предложение за „Зона за гъвкаво разполагане на мониторите в
процедурното помещение в кв.м.“ е ........................................................... Изчислява се като
произведение на надлъжния ход (в метри) и напречния ход (в метри) на мониторното
рамо. Посочените данни се потвърждават от стр................ на каталога на производителя
или от декларацията издадена от производителя на оферираната апаратура, доказваща 
съответствието на апарата с техническата спецификация / или от технически паспорт / 
извадка от ръководство за употреба, или др. документ, който прилагам към Техническото 
ни предложение.

12. Предложената от нас апаратура за изпълнение на поръчката позволява
надграждане с програма за измерване и анализ на дясна камера. Посочените данни се
потвърждават от стр................. на каталога на производителя или от точка /стр. на
декларацията издадена от производителя на оферираната апаратура, доказваща
съответствието на апарата с техническата спецификация / или от стр. на технически 
паспорт / извадка от ръководство за употреба, или др. документ, който прилагам към 
Техническото ни предложение.

или

13. Предложената от нас апаратура за изпълнение на поръчката НЕ позволява 
надграждане с програма за измерване и анализ на дясна камера. Липсата на тази
функционалност е видима от стр.................  на каталога на производителя или от
декларацията издадена от производителя на оферираната апаратура, доказваща
съответствието на апарата с техническата спецификация / или от технически паспорт / 
извадка от ръководство за употреба, или др. документ, който прилагам към Техническото 
ни предложение.

Участникът избира вярното между посоченото в т.12 и т.13 (задрасква се невярното).

14. Предложената от нас апаратура има .................  брой магнификационни полета на
детектора. Посочените данни се потвърждават от стр.................  на каталога на
производителя или от страница /точка на декларацията издадена от производителя на 
оферираната апаратура, доказваща съответствието на апарата с техническата 
спецификация / или от стр.на технически паспорт / извадка от ръководство за употреба, 
или др. документ, който прилагам към Техническото ни предложение.

15. Декларираме, че ще осигурим цялостна гаранционна поддръжка на медицинската
апаратура през целият период на гаранционния й срок......................................................... месеца (не
по-малък от дванадесет месеца), считано от датата на подписване на протокола за монтиране и 
експлоатация.

16. Декларираме, че по време на гаранционния срок ще поддържаме апаратурата, като не 
само отстраняваме възникналите повреди и неизправности, но и извършваме профилактика и 
контрол на качеството, съгласно инструкциите на производителя или от упълномощен негов 
представител.
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17. Декларираме, че гаранционното обслужване ще включва и задължителните 
актуализации на софтуера, включително и необходимите лицензи и софтуерна поддръжка на 
приложимия и операционния софтуер.

18. Настоящото предложение е валидно минимум 4 (четири) месеца от датата, която е 
посочена за дата на получаване на офертата и ще остане обвързващо за нас, като може да бъде 
прието по всяко време преди изтичане на този срок.

Приложения: съгласно текста

Дата:

упълномощено лице)

Подписаният / та

Подпис и печат:....................................
Име и фамилия:............................................................

(представляващ по регистрация или

Образец № 3
Д Е К Л А Р А Ц И Я  

За срок на валидност на офертата

(собствено, бащино и фамилно име)

в качеството си н а ................................................................................................................................
/управител,директор,съдружник,член на съвет на директорите/

на фирма....................................................................................със седалище и адрес на управление:

вписана в Търговския регистър с ЕИК................................................................................ - участник
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, тестови 
изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за 
нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД-гр.Враца

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:

1. Срокът на валидност на офертата предложена от представеният от мен участник за 
участие в процедура за възлагане на обществена поръчка предмет „Доставка, монтаж, тестови 
изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за
нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД-гр.Враца е ..................... месеца. Запознат съм
минималният изискан от Възложителят срок на валидност на офертата е 4 (четири) месеца от 
датата, която е посочена за дата на получаване на офертата.

Дата:
Град:

ДЕКЛАРАТОР:
/подпис, трите имена /



ДЕКЛАРАЦИЯ
Образец № 4

за съгласие с клаузите на приложения проект на договор

Долуподписаният: 

в качеството си на
(трите имена)

(длъжност)
н а .......................................................................................................................................... -

(наименование на участника)
участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка, монтаж, 
тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски 
апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД-гр.Враца

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ:

1. Запознат съм със съдържанието на проекта на договор приложен в документацията за 
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, 
тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски 
апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД-гр.Враца и приемам безусловно всички 
условия и клаузи в него.

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемамусловията в него.

ДАТА: г. ПОДПИС и ПЕЧАТ:
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Образец № 5

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Подписаният / т а ....................................................
(трите имена)

в качеството си н а ..................................................
/управител/ изпълнителен директор /

на фирма..............................................................................................................със седалище и адрес
на управление:..........................................................................................................................................
вписана в Търговския регистър с ЕИК: ..................................................................... - участник в
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж, тестови 
изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на служители на Ангиографски апарат за 
нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД-гр.Враца ”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Представяме Ви нашето ценово предложение за възлагане на обществена поръчка с 

предмет „Доставка, монтаж, тестови изпитвания, пускане в експлоатация и обучение на 
служители на Ангиографски апарат за нуждите на МБАЛ „Христо Ботев“АД-гр.Враца, както 
следва:

1. Ценовото предложение е изготвено при спазване на всички изисквания и условия на 
Възложителя. Цените включват всички разходи за изпълнение на поръчката до мястото на 
доставка (до МБАЛ «Христо Ботев»АД-гр.Враца), включително: разходи за опаковка, 
товарене,транспорт, застраховка, митни сборове, такси (ако има), разтоварване, разопаковане, 
инсталиране и въвеждане в експлоатация, привеждане в работно състояние готово за приемане 
и експлоатация, обучение на специалисти определени от възложителя и предоставяне на цялата 
техническа документация, всички разходи за извършване на гаранционно обслужване (за труд, 
резервни части и консумативи) в срока на гаранцията, която е минимум една година, както и 
разходи за отстраняване за сметка на и от Изпълнителя на всички технически неизправности, 
възникнали не по вина на Възложителя и покрити от гаранционните условия и гаранционната 
отговорност на Изпълнителя.

2. Иашето предложение за изпълнение на поръчката е следното:
Вид на апаратурата 

Ангиографски апарат - търговско 

наименование, модел /каталожен 
номер / сериен номер М

яр
ка

К
ол

ич
ес

тв
о

Единична 
стойност в 

лева без ДДС

Обща стойност 
в лева без ДДС

1.

Обща цена за изпълнение на поръчката без ДДС

ДДС
Обща цена за изпълнение на поръчката с ДДС



3. Запознат съм, че цената не подлежи на промяна за целия срок на договора.
4. Плащането следва да се осъществява по посочената по-долу банкова сметка:

Обслужваща банка:......................................................
IBAN.........................................................
BIC............................................................
Титуляр на сметката:...........................................

5. Приемаме следния начин на плащане - отложено, в срок до 60 /шестдесет/ дни, след след 
извършени всички дейности включени в предмета на поръчката и представяне на оригинал 
на данъчна фактура съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС и 1 брой заверено 
копие и приемо-предавателни протоколи за: доставка, разполагане на апаратурата в 
помещенията, монтаж, тестови изпитания и въвеждане в експлоатация на медицинската 
апаратура и за проведено обучение на определените от възложителя лица за работа с 
апаратурата.

Гр. Име и фамилия:.................... ,
Подпис и печат
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