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У С Л О В И Я 

 

ЗА 

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТЕВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 

“ Доставка  на лекарствени продукти за лечение на пациентите на „СБАЛББ – 

Габрово” ЕООД” 

 

 

І. ПРЕДМЕТ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА 

1. СБАЛББ - Габрово, ще проведе открит конкурс, съгласно разпоредбите на ЗОП за 

определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на пациентите на „СБАЛББ – Габрово” ЕООД”  по обособени 

позиции. 

2. Срок за изпълнение на ОП – 12 месеца от датата на подписване на договора.  

3. Място на изпълнение на ОП – СБАЛББ -  Габрово. 

4. Начин на изпълнение -  чрез периодични доставки по предварителна телефонна 

заявка от Възложителя, като разходите за транспорт и застраховка са за сметка на 

изпълнителя. 

5. Приемане на доставката – след количествена проверка на място от представител на 

възложителя срещу стокова разписка, последвана от издаване на фактура. 

6. Изисквания за качествено изпълнение – доказано с референции, препоръки.  

7. Кандидатите да имат актуален лиценз и разрешение за търговия със съответните 

фармакологични групи. 

8. Декларация за съответствие на предлаганите медикаменти с издадените 

разрешителни за тяхното въвеждане в употреба. 

9. Заплащане – в брой или по банков път – разсрочено. 

10. Цени – в български лева. 

11. Остатъчен срок на годност към датата на доставка не по-малък от 80%. 

12. Рекламации да се приемат до 24 часа. 

13.При необходимост и искане от възложителя да се представят в рамките на 6 часа 

разрешителни за употреба на всеки един от доставяните лекарствени продукти. 

14. Всички разходи за подготовка и участие в откритата процедура са за сметка на 

кандидата. 

15. Варианти не се допускат. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ  

16. Кандидат в открития конкурс може да бъде всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице търговец по смисъла на Търговския закон. 

17. Представената оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване на документите за участие в процедурата, като това 

обстоятелство е изрично декларирано от кандидата в самата оферта.   

18. В процедурата не може да участва и ще бъде отстранен кандидат, който  отговаря на 

обявените условия в чл. 47, ал.1,ал.2, ал.5 от ЗОП. 

19.При подаване на офертата кандидатът удостоверява липсата на обстоятелства  по 

чл.47 ал.1, 2 и 5 от ЗОП с декларации. 
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20.При подписване на договор за обществена поръчка участника определен за 

изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за 

удостоверяване на липсата на обстоятелства по ал.1  и 2 на чл.47 от ЗОП. 

21. Документацията за участие в открита процедура се получава всеки работен ден в 

срок до 26.02.2016г. до 12,00часа в касата на СБАЛББ-Габрово ЕООД или да бъде 

изтеглена от сайта на Възложителя.. Документацията може да бъде изпратена на 

Участника  по интернет.  

.  

 

ІІІ.  ГАРАНЦИИ  

 

22. Гаранция за участие - 1 /един/ % от стойността на поръчката; При заплащане на 

гаранцията като парична сума, същата се внася в касата на болницата или по сметка на 

СБАЛББ-Габрово: ОББ клон Габрово IBAN BG56UBBS81411010707219, BIC 

UBBSBGSF. Задържането и освобождаването на гаранцията се извършва по реда на  

чл.62 от ЗОП 

23. Гаранция за изпълнение на договора – 2 /два/ % от стойността на поръчката, се 

представя във вид, съгласно  чл. 59, ал.1 и ал.3 от ЗОП и Условията на Възложителя. 

При заплащане на гаранцията като парична сума, същата се внася по сметка на 

СБАЛББ-Габрово: ОББ клон Габрово IBAN BG56UBBS81411010707219, BIC 

UBBSBGSF. Задържането и освобождаването на гаранцията се извършва по реда на 

сключения договор във връзка с чл.62 от ЗОП; 

 

 

ІV. СЪДЪРЖАНИЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА 

24.Офертата за участие в открития конкурс за възлагане на малка обществена поръчка 

се изготвя в съответствие с изискванията на чл.56 до чл.58  от ЗОП, обявлението за 

обществена поръчка и на настоящата документация;  

25. Кандидата вписва на основния запечатан плик за коя позиция участва /№ и име, или 

за всички/. При участие за повече от една позиция участника прави отделно ценово 

предложение, което е запечатано в отделен плик- с надпис „Ценово предложение за 

позиция №……………..” и приложено в основния плик на офертата. 

26.Същата се изготвя и предава в срок 07.03.2016г. до 12,00часа, и място съгласно 

обявлението и настоящата документация. 

27. Представената оферта да има срок на валидност 90 (деветдесет) календарни дни от 

крайния срок за получаване на документите за участие в процедурата, като това 

обстоятелство е изрично декларирано от кандидата в самата оферта.   

28. Офертите ще бъдат отворени на 08.03.2016г. в 10,00часа в СБАЛББ-Габрово. При 

отварянето могат да присъстват законни представители на участниците или изрично 

упълномощени лица с нотариално заверено пълномощно. 

 

29.Всяка оферта трябва да съдържа: 

 Документ за регистрация – копие. 

 Удостоверение за актуално състояние, издадено не повече от 90 дни преди 

датата на провеждане на процедурата. 

 Документ за платена гаранция за участие. 
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 За доказване  на икономическото и финансово състояние  на кандидата да се 

представи документи според чл. 50, ал. 1 т.2 от ЗОП – Годишен финансов отчет 

за 2015г. 

 Доказателства за техническа възможност за изпълнение на поръчката по чл. 51 

ал.1 т.1 и 6 от ЗОП.  

 Доказателства за търговска репутация-препоръки, референции,други. 

 Декларация за съответствие на предлаганите медикаменти с издадените 

разрешителни за тяхното въвеждане в употреба. 

  Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП. Не може да 

участва в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат, който е: 

- осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или 

осигурителната система, вкл. изпиране на пари по чл.301-307 от НК, за подкуп или 

участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК, както и за 

престъпление против собствеността или против стопанството, освен ако не е 

реабилитиран; 

- обявен в несъстоятелност; 

- в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура, съгласно 

националните закони или подзаконови актове; 

- не могат да участват в процедурата за възлагане на ОП кандидати или участници, при 

които член на управителния или контролен орган, както и временно изпълняващ такава 

длъжност, е свързано лице по смисъла на § 1 от Закона за предотвратяване и разкриване 

конфликт на интереси с възложителя, или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация. 

 декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 от ЗОП, посочени от 

възложителя в обявлението за обществена поръчка. Не може да участва в процедура 

за възлагане на обществена поръчка кандидат, който е: 

- в открито производство за обявяване в несъстоятелност или е подписал извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, вкл.когато 

неговата дейност е под разпореждане на съда, или участникът или кандидатът е 

преустановил дейността си; 

- лишен от правото да осъществява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено престъплението; 

- има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 

от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, освен ако не е допуснато разсрочване или отсрочване на 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на данъци, 

съгласно правните норми на държавата, в която участникът или кандидатът е 

установен; 

  При подписване на договора за възлагане на обществената поръчка кандидатът, 

определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните 

компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал.1 и ал.2 на 

чл.47 от  ЗОП. 

 Срок за изпълнение на поръчката.  

 Оторизирани разрешения от производители за продажба. 

 Предлагана цена за определена позиция или за всички в зависимост от участието 

на кандидата, по Приложение №1  към настоящата документация.  

 Списък на документите съдържащи се в офертата подписан от кандидата. 
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30.Възложителя не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан или скъсан плик. 

30.1.Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 

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

обратна разписка. За дата на подаване на оферта на кандидат се счита датата на 

получаване на офертата от Възложителя. Върху плика участникът посочва адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес,  

31.Подизпълнители не се допускат.  

32.Офертата с предлаганата цена се подписва от кандидата или от упълномощено от 

него лице.   

33.Офертата с предлаганата цена, както и всички приложения и документи към нея, 

съдържащи цифри или стойности, относно предмета на поръчката, от които би могло да 

се направи обоснован извод за нейната приблизителна стойност, се представят в 

отделния запечатан плик, обозначен с надпис “ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”, поставен в 

общия плик на офертата.  

34.Всички документи, представени от кандидатите трябва да са в оригинал или 

заверено от кандидата с подпис и печат ксерокопие.  

35.Участници, представили неточна или непълна документация и оферти, които не 

отговарят на ЗОП, ППЗОП, обявлението за обществена поръчка и условията на 

Възложителя, се отстраняват от участие в откритата процедура . 

36.Офертите се изготвят по определените позиции, не се допускат оферти за единични 

медикаменти. 

 

 

V. КРИТЕРИИ И МЕТОДИКА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА 

КАНДИДАТИТЕ. 

 

ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ 

 

 

36.Показатели, относителна тежест и методика за определяне на комплексна оценка. 

 ПОКАЗАТЕЛИ  

1. Цена без ДДС. 

2. Остатъчен срок на годност. 

3. Срок на доставка . 

4. Срок на плащане. 

 ОТНОСИТЕЛНО ТЕГЛО  

1. Цена - 0,65 

2. Остатъчен срок на годност - 0,15 

3. Срок на доставка - 0,10 

4. Срок на плащане - 0,10 

 

 МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА 
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Показател Относително 

тегло 

Максимално 

възможен брой 

точки 

Крайна оценка за всеки 

участник- брой точки по 

всеки показател 

ЦЕНА 65% /0,65/ 75  

ОСТАТ.СР. НА  

ГОДНОСТ 

15% /0,15/ 10  

СРОК НА 

ДОСТАВКА 

10% /0,10/ 10  

СРОК НА 

ПЛАЩАНЕ 

10% /0,10/ 5  

 100% /1,00/ 100 точки  

 

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА НА ВСЕКИ УЧАСТНИК 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „ЦЕНА” 

- максимален брой точки получава офертата с най – ниска цена – 75 точки; 

- точките на останалите участници по показател „цена” се определят в съотношение 

към най-ниската предложена цена по следната формула:  

 

Брой точки = 75 х най-ниска цена/цена на даден участник 

 

 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „ОСТАТЪЧЕН СРОК НА ГОДНОСТ” 

- максимален брой 10  точки получава кандидат предложил най-дълъг остатъчен срок 

на годност, всяко следващо предложение по-ниско от най-доброто - минус 3 точки, но 

не по-малко от  80% към датата на доставка. 

 

ПО ПОКАЗАТЕЛ „СРОК НА ДОСТАВКА” 

- максимален брой 10 точки получава кандидат предложил най-кратък срок на доставка, 

всяко следващо предложение по-високо от най-доброто - минус 2 точки. 

-  

ПО ПОКАЗАТЕЛ „СРОК  НА ПЛАЩАНЕ” 

- максимален брой 5 точки получава кандидат предложил най-дълъг срок на 

разсрочване, останалите предложения ще се оценяват с минус 2 точки за всеки 10 дни 

от най-доброто предложение но не по-вече от 60 дни от датата на фактурата. 

  

 

 

За допълнителна информация:  

„СБАЛББ-Габрово” ЕООД, ул.”Д-р К.Въгленов” №1 

Тел.номератор 066/87 89 41; 87 89 42 

Факс 066/87 86 72  Григор Григоров 
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Образец 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

за участие в открит конкурс за възлагане на  обществена поръчка 

                  

 

ДО: „СБАЛББ – Габрово” ЕООД гр.Габрово, ул.”Д-р Кирил Въгленов” №1 

      

ОТ:_____________________________________________________________(наименован

ие на участника) 

с адрес: гр. _____________________ ул._______________________, № ______________, 

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

регистриран по ф.д. № __________ / _________ г. по описа на _______ съд,  

Дан.№ ______________________________ ,  Булстат: __________________,  

Дата и място на регистрация по ДДС: __________________________________________ 

 

Разплащателна сметка:                                        

банков код:___________________;                              

банкова сметка:_______________ ;                     

банка: _______________________ ;         

град/клон/офис: _______________;                          

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

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

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на лекарствени 

продукти за лечение на пациентите на лечебното заведение” 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

   (наименование на обособените позиции за които участва 

кандидата/ 

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

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

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

С подаване на настоящата оферта, направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от _______________________ дни, считано от крайния  

     (не по-малък от посоченият в обявлението) 

срок за подаване на оферти. 

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 

определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. 

Заявяваме, че при изпълнение на поръчката __________________ 

подизпълнители*. 

         (ще ползваме/няма да ползваме/ 

Като неразделна част от настоящата Оферта, прилагаме следните документи: 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

/приложения, изисквани и описани в конкурсната документация/ 
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ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ІІ. ОСТАТЪЧЕН СРОК НА ГОДНОСТ  

Предлаганият от нас остатъчен срок на годност е, както следва: 

………………………………………………………………… 

ІІІ. СРОК НА ДОСТАВКА. 

Предлаганият от нас срок на доставка е, както следва: 

…………………………………………………………………. 

ІV. НАЧИН И СРОК НА ПЛАЩАНЕ 

Предлаганият от нас начин и срок на плащане е, както следва: 

……………………………………………………………………. 

  

 

 

 

 

 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________ 

      ______________________________ 

        (име и фамилия) 

          _______________________________ 

    (длъжност на представляващия участника) 

 

Забележка:Представените документи трябва да отговарят на изискванията на ЗОП, 

НВМОП и на посочените от възложителя условия в  конкурсната документация 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА 
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/ИЗГОТВЯ СЕ И СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК  ЗА ВСЯКА ПОЗИЦИЯ 

ОТДЕЛНО/ 

 

за участие в открит конкурс за възлагане на  обществена поръчк с обект: “Доставка на 

лекарствени продукти за лечение на пациентите на СБАЛББ-Габрово” 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………… 

(наименование на обособената позиция за които се участва) 

 

ДО:  „СБАЛББ-Габрово” ЕООД гр.Габрово 

      

ОТ:_____________________________________________________________ 

(наименование на участника) 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

  Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения обект, Ви представяме нашата ценова оферта, както следва: 

І. ЦЕНА  

№ Описание на доставките по опис за позиция Единична цена в 

лева 

1 2 3 
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ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:__________________ 

      ______________________________ 

        (име и фамилия) 

          _______________________________ 

    (длъжност на представляващия участника 


