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ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД - ТРОЯН, за 2018г.“, 

като условията и реда, при които ще се избере изпълнител на поръчката е съобразен със 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него нормативни актове. 

Процедурата за възлагане на обществената поръчка дава равни възможности за участие на 

всички участници, отговарящи на изискванията на Възложителя.   

 

ІІ. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 

Обект на пръчката са доставки на медикаменти и консумативи по предварителни 

писмени заявки за нуждите на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян, по смисъла на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина, и съгласно условията на документацията за 

участие. Лекарствените продукти трябва да притежават валидно разрешение за употреба в 

Република България, издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) №726/2004г. на 

Европейския парламент и Съвета (чл.23, ал.1 от ЗЛПХМ). В случай на изтичане на срока на 

разрешението за употреба на даден лекарствен продукт през 2018г., участникът следва да 

декларира, в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт 

са налични. Върху всяко представено валидно разрешение за употреба в страната 

участникът трябва да впише номера на номенклатурната единица, за която се отнася, 

съгласно ценовата и техническа оферта. 

Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена по 

реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. 

Оферираните цени на лекарствени продукти, които са включени в Позитивния 

лекарствен списък към датата на подаване на офертите, следва да бъдат не по-високи от 

рефернтната стойност посочена в чл.261а, ал.1 от ЗЛПХМ. 

Цената се посочва в лева с/без ДДС, до третия знак след десетичната запетая. 

В случай, че участник в процедурата предлага различна опаковка от посочената в 

колона “G” на Приложение №4.1 към Ценовата оферта, то ще е необходимо същия да 
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посочи търговското наименование и параметрите на предлаганата от него опаковка в колона 

“H” на Приложение №4.1 към Ценовата оферта. В този случай, Комисията ще преизчисли 

предлаганата цена за единица количество в опаковката, предлагана от участника. 

Остатъчният срок на годност на предлаганите лекарствени продукти следва да бъде 

не по-малко от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към датата 

на всяка доставка. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък срок на годност, 

изпълнителят ще следва да заплати неустойка, както следва: 

От 74,99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 

От 59,99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 

От 49,99% до 40% - 30% върху стойността на доставката; 

От 39,99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

Посочените неустойки са записани и в договора за доставка. 

Остатъчният срок на годност на предлаганите медицински консумативи следва да 

бъде не по-малко от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към 

датата на всяка доставка. В случай на доставка на медицински консумативи с по-кратък 

срок на годност, изпълнителят ще следва да заплати неустойка, съобразно горните 

стойности. 

Пълно описание на обекта на поръчката и съответно на медикаментите и 

консумативите /като генерични наименования/, включени в съответните групи и 

номенклатурни единици, е подробно представено по лекарствени форми, количество 

лекарствено вещество, единица мярка и необходимо количество в приложения към 

документацията образец на ценова оферта.  

Обектът на обществената поръчка, включва общо 5 групи, обособени в една позиция 

– МЕДИКАМЕНТИ И КОНСУМАТИВИ, съдържаща 567 (петстотин шестдесет и седем) 

номенклатурни единици, видни в Приложение №4.1, неразделна част от настоящата 

документация за участие. На основание чл. 30, ал. 1 от ППЗОП всеки участник може да 

участва за една или повече номенклатурни единици.  

Техническата спецификация е съставена от лекарствени продукти, необходими за 

лечебния процес в лечебното заведение за период от 12 (дванадесет) месеца.  

Оферираните лекарствени продукти и консумативи по номенклатурните единици, 

трябва да отговарят на данните от образеца на техническата и ценовата оферта от 

документацията за участие. 

Срок на доставка – Доставките се извършват след получаване на заявка – писмена или 

по факс или по електронна поща– в срока офериран от участника, но не по–късно от 24 часа, 

считано от получаване на заявката на Възложителя. 

При  необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена заявка – 

писмена или по факс или по електронна поща (в която да се упоменава спешна нужда от 

доставка) от Възложителя, срокът за доставка не може да бъде по – дълъг от 12 часа. 

Доставките следва да се извършват само след заявка (писмена или по факс или по 

електронна поща) на Възложителя и само в количествата, посочени в съответната заявка. 

Място за изпълнение на поръчката - Болнична аптека, микробиологична 

лаборатория, клинична лаборатория, белодробна функционална лаборатория, отделение 
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„Образна диагностика” на „СБАЛББ-ТРОЯН” ЕООД, Троян, гр. Троян, ул. „Васил Левски” 

№ 253. 

 

III. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Участник в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно 

юридическо лице, както и техни обединения (консорциум или дружество по ЗЗД). 

2. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, установени 

в документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания в хода по 

осъществяване на процедурата. 

3. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи и гаранции, 

предвидени в процедурата.  

4.1. Участниците могат да участват в процедурата лично или чрез изрично 

упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно. Правилото се прилага и за лицата, 

на които е възложено или по закон представляват участник. Един пълномощник не може да 

представлява повече от един участник. 

4.2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен кандидат или участник в 

процедура 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. 

5.Участниците могат свободно да ползват подизпълнители, но задължително следва 

да са посочили това обстоятелство. В случай че ще се използват подизпълнители, избраните 

за Изпълнители сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата им. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 

отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

5.1. Изпълнителите нямат право да:  

- сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 

54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП;  

- възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители;  

- заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: за предложения 

подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 54, ал. 1 т. 1 – 5 и 7 от ЗОП; 

предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за изпълнение 

на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за подизпълнение; 

договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя. 

5.2. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен 

подизпълнител, изпълнителят изпраща заверено копие от договора или допълнителното 

споразумение на възложителя. 

5.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 
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5.4. За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от 

ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка. 

6. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават разрешение за 

производство,  издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) или за 

търговия на едро на лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на 

едро с лекарствени продукти, или разрешение за внос – издадено по реда на ЗЛПХМ. 

6.1. Участниците в обществената поръчка трябва да притежават лицензия, издадена 

по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени продукти, съдържащи 

наркотични вещества от списъците по чл. 3, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗКНВП. 

6.2. Участниците в обществената поръчка следва да представят декларация от тяхно 

име за осигуряване на необходимите количества лекарствени продукти за целия срок на 

договора. 

6.3. Участниците следва да разполагат със складова база на територията на 

Р.България и с транспортни средства, позволяващи своевременното изпълнение на 

доставките при заявка от възложителя. Участниците следва да декларират обстоятелството 

за наличие или липса на складова база на територията на Р.България, в ЕЕДОП, част IV, т. 9 

от таблица В. 

6.4. Участниците в обществената поръчка трябва да разполагат със складова база, 

която позволява в случай на необходимост съответните лекарствени продукти и/или 

медицински консумативи да бъдат доставени до лечебното заведение в срок до 3-4 часа от 

постъпване на заявката. Участниците следва да декларират обстоятелството за наличие или 

липса на складова база на територията на Р.България, в ЕЕДОП, част IV, т. 9 от таблица В 

6.5. Участникът следва да отбележи върху всяко валидно разрешение за употреба в 

страната номерът на номенклатурната единици, за която се отнася. Неспазването на това 

изискване е предпоставка да се изискат допълнително вече представените документи, но 

обозначени съгласно изискванията на Възложителя – с номер на позицията, за която се 

отнасят. 

6.6. В случай, че участник в процедурата предлага различна опаковка от посочената в 

колона “G” на Приложение №4.1 към Ценовата оферта, то ще е необходимо същия да посочи 

търговското наименование и параметрите на предлаганата от него опаковка в колона “H” на 

Приложение №4.1 към Ценовата оферта. В този случай, Комисията ще преизчисли 

предлаганата цена за единица количество в опаковката, предлагана от участника.  

7. Основания за отстраняване на участниците. 

На основание чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1, чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП 

възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

участник, когато: 

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

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

307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс (чл. 54, ал. 1, т. 1 ЗОП); 

7.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна (чл. 54, ал. 1, т. 2 

ЗОП); 
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7.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на 

чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила (чл. 54, ал. 1, т. 3 ЗОП).  

Възложителят няма да отстрани участник в случай че докаже, че 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 и/или се 

налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси (чл. 54, ал. 3 от 

ЗОП). 

7.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП (чл. 54, ал. 1, т. 4 

ЗОП); 

7.5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, 

буква „а“ ЗОП); 

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

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор (чл. 54, ал. 1, т. 5, 

буква „б“ ЗОП); 

7.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 

301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен (чл. 54, ал. 

1, т. 6 ЗОП); 

7.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен (чл. 54, ал. 1, т. 

7 ЗОП); 

7.8. е обявен в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна 

процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е установен, ако се докаже, че 

същият не е преустановил дейността си и е в състояние да изпълни поръчката съгласно 

приложимите национални правила за продължаване на стопанската дейност в държавата, в 

която е установен (чл. 55, ал. 1, т. 1 ЗОП); 

7.9. който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 

условие, посочено в обявлението за обществената поръчка или в документацията (чл. 107, т. 

1 ЗОП); 

7.10. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 

поръчката (чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП); 
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7.11. не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или чиято оферта не е 

приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 ЗОП (чл. 107, т. 3 ЗОП); 

7.12. участници, които са свързани лица (чл. 107, т. 4 ЗОП). 

Основанията по т. 7.1, т. 7.2 и т. 7.7 се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 

7.13. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

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

тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРС). За удостоверяване на 

това обстоятелство участникът попълва в ЕЕДОП в Част III, буква „Г“.  

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита 

на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите, когато се подава повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект.. 

8. Мерки за доказване на надеждност: 

8.1. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да предприеме мерки за 

доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. 

8.2. Когато мерките за доказване на надеждност са предприети преди подаване на 

офертата за участие, същите се описват в Единния европейски документ за обществени 

поръчки (ЕЕДОП). 

8.3. Като доказателства за надеждността на участника се представят документите по 

чл. 45, ал. 2 от ППЗОП. 

9. Прилагане на основанията за отстраняване 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията 

по чл. 54, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 и чл. 107, т. 1, т. 2, буква „а“, т. 3 и т. 4 ЗОП, както и чл. 3, т. 

8 от ЗИФОДРЮПДРС, възникнали преди или по време на процедурата.  

Основанията се прилагат и когато участник в процедурата е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от 

основанията за отстраняване. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в чл. 

57, ал. 3 от ЗОП. 

10. Доказване на липсата на основания за отстраняване 

За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран за 

изпълнител, представя: 

10.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 - свидетелство за съдимост;  
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10.2. за обстоятелството по чл.5 4, ал. 1, т.3 - удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника; 

10.3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“. Когато в удостоверението се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за 

нарушение по чл. 54, ал. 1, т. 6, участникът представя декларация, че нарушението не е 

извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 

10.4. за обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено от 

Агенцията по вписванията. 

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

съответния документ, издаден от компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. 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. Когато декларацията няма правно значение, 

участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в 

съответната държава. 

Възложителят не изисква представянето на документите по т.-т. 10.1-10.4, 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. 

 

ІV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. Доказване. 

На основание чл. 60, ал. 1 от ЗОП във връзка с чл. 195 и чл. 196, ал. 1 от Закон за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ), възложителят поставя изискване 

участникът да притежава валидно за срока на действие на договора: 

1.1. Разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти, издадено от 

регулаторен орган на съответната държава членка или  

1.2. Разрешение за производство, в случай че участникът е производител на 

лекарствени продукти. Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 1 ЗЛПХМ производител на 

лекарствени продукти може да извършва търговия на едро само с лекарствените продукти, 

за които има издадено разрешение за производство; 

1.3. Разрешение за внос, в случай че участникът е вносител на лекарствени продукти. 

Съгласно разпоредбата на чл. 196, ал. 2 ЗЛПХМ вносител на лекарствени продукти може да 

извършва търговия на едро само с лекарствените продукти, за които има издадено 

разрешение за внос; или други документи, по преценка на участника, доказващи, че има 

право да извършва търговия на едро с лекарствени продукти на територията на  Република 

България. 

1.4. Валидна за срока на действие на договора лицензия за търговия на едро с 

наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества - за 

участниците, офериращи лекарствени продукти, обект на Закон за контрол върху 

наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП).  



Публично състезание за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и консумативи за нуждите на „СБАЛББ-

ТРОЯН” ЕООД - Троян, за 2018г.“ 

 

8 

При подаване на офертата участникът декларира обстоятелството по т. 1.1 и/или т. 

1.2 и/или т. 1.3 и/или 1.4 като попълва в ЕЕДОП в Част IV „Критерии за подбор“, А: 

„Годност“,  т. 1.  В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен 

регистър, участникът в същото поле може да попълне и данни за съответния интернет 

адрес. В същата точка от ЕЕДОП участниците, офериращи лекарствени продукти, 

съдържащи наркотични вещества, могат да посочат номер на притежавана от тях валидна 

лицензия и дата на издаване. 

В същата точка от ЕЕДОП следва да се посочи също дали участникът е вписан в 

търговски регистър в държавата-членка, в която е установен.  

*Съгласно Приложение XI към Директива 2014/24/ЕС, за Република България 

регистърът е „Търговски регистър“.   

Участниците доказват декларираните обстоятелства при условията на чл. 67, ал. 5 и 

ал. 6 от ЗОП, като представят копия на притежаваните от тях документи по т. - т. 1.1-1.4, 

освен в случаите, когато информацията е видна от публичен регистър, посочен при 

попълване на ЕЕДОП.  

2. Икономическо и финансово състояние - Възложителят НЕ поставя изискване по 

отношение икономическото и финансовото състояние на участниците.  

3. Технически и професионални способности - Участниците следва да разполагат със 

складова база на територията на Р.България и с транспортни средства, позволяващи 

своевременното изпълнение на доставките при заявка от възложителя. Участниците следва 

да декларират обстоятелството за наличие или липса на складова база на територията на 

Р.България, в ЕЕДОП, част IV, т. 9 от таблица В.. 

 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията на ЗОП и 

поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа на критерий най-ниска 

единична цена на номенклатурна единица. 

На първо място се класира участникът, предложил най-ниска единична цена на 

номенклатурна единица, на второ място - участникът, предложил следващата по размер по-

висока единична цена на номенклатурна единица и т.н.    

Цената в ценовото предложение следва да се представи като крайна единична цена в 

лева с включени всички дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС и др., както и 

доставка до крайния получател – „СБАЛББ Троян“ ЕООД, град Троян.  

Единичната цена следва да бъде изчислена и оферирана с точност до третия знак 

след десетичната запетая.   

В случай, че участник в процедурата предлага различна опаковка от посочената в 

колона “G” на Приложение №4.1 към Ценовата оферта, то ще е необходимо същия да посочи 

търговското наименование и параметрите на предлаганата от него опаковка в колона “H” на 

Приложение №4.1 към Ценовата оферта. В този случай, Комисията ще преизчисли 

предлаганата цена за единица количество в опаковката, предлагана от участника. 

Когато предложение в офертата на участник, свързано с цената, е с повече от 20 на 

сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 
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същия показател за оценка, възложителят ще изисква подробна писмена обосновка за 

начина на неговото образуване, която следва да се представя в 5-дневен срок от получаване 

на искането. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за 

отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани с: 

1. икономическите особености на производствения процес, на предоставяните услуги 

или на строителния метод;  

2. избраните технически решения или наличието на изключително благоприятни 

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

на строителството; 

3. оригиналност на предложеното от участника решение по отношение на 

строителството, доставките или услугите;  

4. спазването на задълженията по чл. 115;  

5. възможността участникът да получи държавна помощ.  

Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и обективност 

относно обстоятелствата посочени по-горе, 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 предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните предложения 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 от ЗОП.  

Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или разходи са 

с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните предложения 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. 

VI. ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Изменение на условията 

Съгласно чл. 100, ал. 1 от ЗОП възложителят може, по собствена инициатива или по 

искане на заинтересовано лице, еднократно да направи промени в обявлението, с което се 

оповестява откриването на процедурата и в документацията за обществената поръчка. 

Заинтересованите лица могат да правят предложения за промени в документите в 10-

дневен срок от публикуването на обявлението в РОП, с което се оповестява откриването на 

процедурата. 

2. Заявяване за участие 

За участие в процедурата лицата подават оферти, изготвени на български език. Всеки 

участник в процедурата има право да представи само една оферта, като при изготвянето ѝ 

трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия. 
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Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на 

друг участник, не може да подава самостоятелно оферта.  

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

Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

Съгласно чл. 36, ал. 1 от Правилник за прилагане на Закон за обществените поръчки 

(ППЗОП)  клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник, ако може 

самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен.  

3. Конфиденциалност 

Съгласно чл. 102, ал. 1 от ЗОП участниците могат да посочват в офертите си 

информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна, 

като в този случай съответната информация не се разкрива от възложителя. За целта 

участниците представят в офертата си декларация свободен текст.  

Участниците не могат да се позовават на конфиденциалност по отношение на 

предложенията от офертите им, които подлежат на оценка. Тъй като критерият за възлагане 

на настоящата обществена поръчка е най-ниска цена, участниците не могат да се позоват на 

конфиденциалност по отношение на предлаганата от тях цена за изпълнение на поръчката и 

да изискват от възложителя да не я разкрива. 

4. Разглеждане на оферти 

Когато по отношение на критериите за подбор или изискванията към личното 

състояние на участниците се установи липса, непълнота и/или несъответствие на 

информацията, включително нередовност или фактическа грешка, на участниците се 

предоставя възможност да представят нова информация, да допълнят или да пояснят 

представената информация. 

При разглеждане на офертите, когато е необходимо, възложителят извършва 

проверки по заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация 

от други органи и лица. Възложителят може да изиска от участниците да предоставят 

разяснения или допълнителни доказателства за данни, посочени в офертата. Проверката и 

разясненията не могат да водят до промени в техническото и ценовото предложение на 

участниците. 

 

 VII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото са 

изпълнени следните условия: 

1. Не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в случаите по чл. 

54, ал.3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор; 

2. Офертата на участника е с най-ниска цена за съответната номенклатурна единица, 

при прилагане на предварително обявените от възложителя условия и избрания критерий за 

възлагане.  

  

VIII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

1. Гаранции за изпълнение на договора 
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Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция за срока 

на действие на договора в размер на 5 % от неговата стойност без ДДС, която да обезпечи 

изпълнението му. Гаранцията се представя за всяка номенклатурна единица, за която се 

участва.  

Гаранцията се предоставя в една от следните форми, по избор на определения за 

изпълнител участник: 

1.1. Парична сума; 

1.2. Банкова гаранция; 

1.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

Гаранцията по т. 1.1 или 1.2 може да се предостави от името на изпълнителя за 

сметка на трето лице - гарант. Условията и сроковете за задържане или усвояване на 

гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на договор по настоящата обществена 

поръчка. 

2. Сключване, изменение, прекратяване на договор 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за обществена 

поръчка при условията на чл. 112 и сл. от ЗОП. 

Изменение на договор за възлагане на обществена поръчка може да бъде извършено 

при условията на чл. 116 от ЗОП в случаите, когато: 

В срока на действие на договора, Националния съвет по цени и реимбурсиране на 

лекарствените продукти (Национален Съвет), определен в чл. 259 от ЗЛПХМ, промени 

утвърдените цени и след постигане на договорка между страните по договора, изразена в 

писмена форма; 

В срока на действие на сключен договора се породи необходимост от закупуването на 

лекарствен продукт от спецификацията към договора, което ще доведе до надхвърляне на 

първоначално определеното прогнозно количество за съответния лекарствен продукт. В 

този случай ще се направи замяна за сметка на прогнозните количества и стойността от друг 

лекарствен продукт от спецификацията, след постигане на договорка между страните по 

договора, изразена в писмена форма, като това няма да доведе до промяна в предмета на 

поръчката, както и няма да надхвърли стойността на договора. 

Ако по време на изпълнение на Договора, Министерство на здравеопазването 

пристъпи към сключване на Рамкови споразумения, чрез Националната електронна система 

за закупуване на лекарствени продукти за нуждите на лечебните заведения в Република 

България,  Договорът ще бъде прекратен с писмено уведомление от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за  

лекарствените продукти по него, които са предмет на рамковото споразумение. За 

останалите лекарствени продукти и консумативи договорите остават да действат.  

 

IX. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТА 

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. 
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Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; 

Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; 

Наименованието на поръчката и номенклатурните единици, за които се подават 

документите. 

Когато участник подава оферта за една или няколко номенклатурна единица, 

опаковката включва изискваните от възложителя документи, опис на представените 

документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови 

параметри“, който съдържа ценовото предложение.  

Ценово предложение за изпълнение на поръчката (оригинал), което съгласно 

настоящата документация, следва да включва попълнен образец на „Ценово предложение” 

(Приложение №4). В ценовото предложение се оферира цена за съответната номенклатурна 

единица. В Приложение  №4.1., прилага се само на електронен носител, се оферира цената 

за всяка номенклатурна единица, за която се участва. Цената се посочва в лева с/без ДДС, до 

третия знак след десетичната запетая.  

В случай, че участник в процедурата предлага различна опаковка от посочената в 

колона “G” на Приложение №4.1 към Ценовата оферта, то ще е необходимо същия да посочи 

търговското наименование и параметрите на предлаганата от него опаковка в колона “H” на 

Приложение №4.1 към Ценовата оферта. В този случай, Комисията ще преизчисли 

предлаганата цена за единица количество в опаковката, предлагана от участника.  

„Ценово предложение” (Приложение  №4) и Приложение  №4.1. се поставят в общ 

плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, като Приложение  №4.1. се прилага в същия 

плик само на електронен носител.  

Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и 

магнитния (електронния) носител и при различия между тях за вярна се приема 

информацията върху хартиения. За нуждите на класирането се използват данните от 

магнитния носител. Отговорността за разликите се носи от участника. 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 

офертата лично или чрез упълномощен представител, или по пощата с препоръчано писмо с 

обратна разписка на адрес гр. Троян, ул. „Васил Левски” №253, „СБАЛББ-Троян“ ЕООД, 

град Троян до 16:00 часа на 18.10.2017 г. 

При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата 

и часът на получаването, за което на приносителя се издава документ. 

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

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

Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и 

представители на средствата за масово осведомяване. Преди отваряне на офертите всеки 

присъстващ упълномощен представител представя на комисията писмено пълномощно от 

законните представители на участника (в оригинал) с посочване на изричните действия, 
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които лицето има право да извършва. Копие от пълномощното остава към досието на 

обществената поръчка. 

 

X. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ И УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА ИМ 

Всяка представена от участника страница трябва да е подписана и подпечатана от 

законните представители или от упълномощено за случая лице и да е заверена с гриф 

„вярно с оригинала“, в случай че е представено копие на документ.  

Всички страници следва да са номерирани последователно, без значение дали на 

ръка или машинно, като номерацията започва от първия документ и завършва с ценовото 

предложение, налично в плик „Предлагани ценови параметри“. Всички представени в 

офертата документи трябва да са вписани в „Опис на документите, съдържащи се в 

офертата“.  

Офертата следва да съдържа следните документи: 

1. Опис на представените документи (чл. 47, ал. 3 от ППЗОП) - Приложение №1;  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника - 

Приложение №2; 

*Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се отнасят за повече от едно 

лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита 

на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП се попълва в 

отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В случаите, когато се подава повече 

от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в 

ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния 

стопански субект. 

3. ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението (при участие на обединение, 

което не е юридическо лице) - Приложение №2; 

4. ЕЕДОП за всеки подизпълнител (при участие на подизпълнители) - Приложение 

№2; 

5. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

6. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението 

(при участие на обединение, което не е юридическо лице), както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка:  

6.1. правата и задълженията на участниците в обединението; 

6.2. разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

6.3. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 

7. Техническо предложение, съдържащо: 

7.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „а“ ППЗОП).   

*Представя се нотариално заверено пълномощно, което следва да съдържа изрично 

изявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява 

участника в процедурата; 
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7.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя (чл. 39, ал. 3, т. 1, буква „б“ ППЗОП) - 

Приложение № 3; 

8. Ценово предложение - Приложение №4 и 4.1.; 

9. Други документи (по преценка на участника). 

 


