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Доставка на лекарствени продукти, необходими за дейността на Държавна 
психиатрична болница-с. Церова кория" 

С. Церова кория 
2018 г. 
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на документацията за участие в публичното състезание за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти, 

необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. Церова 
кория" 

Раздел I. Решение за откриване на процедура 
Раздел II. Обявление за обществена поръчка 
Раздел III. условия и изисквания за участие в процедурата. 
Раздел IV. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите 
Раздел V. Процедура по разглеждане на офертите. Методика 

определяне на комплексната оценка на офертите и сключване на договор. 
Раздел VI. Приложения. 
Раздел VII. Образци на документи. 



Раздел I. Решение за откриване на процедура 
Решение за откриване на настоящата процедура, изготвено във формата на 

Агенцията по обществени поръчки. В деня на публикуване на решението в 
Регистъра на обществените поръчки при АОП, Възложителят публикува същото и 
в „Профил на купувача" на интернет страницата на ДПБ - Церова кория. 

Раздел II. Обявление за обществена поръчка 
Обявление за настоящата обществена поръчка, изготвено във формата на 

Агенцията по обществени поръчки. В деня на публикуване на обявлението в 
Регистъра на обществените поръчки при АОП, Възложителят публикува същото и 
в „Профил на купувача" на интернет страницата на ДПБ - Церова кория 

Раздел III. условия и изисквания за участие в процедурата. 

1,Общи условия на поръчката 

1.1 Описание предмета на поръчката 
Процедурата за възлагане на обществената поръчка е основана и се възлагат 

в съответствие с принципите на Договора за функционирането на Европейския 
съюз (ДФЕС) и по-специално тези за свободно движение на стоки, свобода на 
установяване и свобода на предоставяне на услуги и взаимно признаване, както и 
с произтичащите от тях принципи на равнопоставеност и недопускане на 
дискриминация, свободна конкуренция, пропорционалност,публичност и 
прозрачност. 

Обект на обществената поръчка е „доставка чрез покупка" по смисъла на 
чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП. 

Предметът на обществената поръчка е „Доставка на лекарствени 
продукти, необходими за дейността на Държавна психиатрична болница-с. 
Церова кория". 

Кратко описание на предмета на поръчката. 
Обществената поръчка включва 201 /двеста и една/ номенклатурни 

единици. Доставката на лекарствени средства се извършва периодично, след 
направена заявка от възложителя. Количествата са прогнозни и не задължават 
възложителя да ги закупи в пълния им обем, а съобразно необходимостта, и с 
оглед броя пациенти в лечебното заведение. 

1.2. Обособени позиции 
В рамките на настоящата обществена поръчка не се предвиждат обособени 

позиции, тъй като това е целесъобразно с оглед естеството на същата. 

Участниците могат да подават оферта за една, няколко или всички 
номенклатурни единици в тях. 
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Неоферирането на пълния обем номенклатурни единици, включени в 
поръчката не води до отстраняване на участниците. 

1.3 Възможност за предоставяне на варианти в офертите 
Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите на 

участниците. 

1.4.Място и срок за изпълнение на поръчката 
1.4.1. Срок за изпълнение на поръчката: Срокът на изпълнение на поръчката 

е 24 (двадесет и четири) месеца, считано от датата на подписване на договор. 
1.4.2. Място за изпълнение: Болнична аптека на МОБАЛ „Д-р Стефан 

Черкезов" АД, гр. Велико Търново, ул. Ниш №1. 

1.5.Стойност на поръчката 
Прогнозната стойност за изпълнение на предмета на поръчката е в размер на 

193 856,19 лева (сто деветдесет и три хиляди осемстотин петдесет и шест лева и 
деветнадесет стотинки) без ДДС. 

Стойността на поръчката се определя в български лева без ДДС и с ДДС и се 
предлага от участниците в „Ценово предложение". 

В предложената цена за изпълнение на договора за обществена поръчка се 
включват всички разходи, свързани с качествено и срочно изпълнение на 
поръчката в описания вид и обхват. 

1.6. Условия и начин на плащане: 
6.1. условия на плащане: Плащането за извършената доставка се извършва 

в лева, след представяне на следните документи: 
- доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДЦС -

оригинал; 
- документи, доказващи произхода на стоките - опаковъчен лист и други 

доказващи произхода документи; 
- приемателно - предавателни протоколи; 
- писмени заявки. 
6.2. Начин на плащане - плащането се извършва по банкова сметка на 

изпълнителя, посочена в договора за извършване на обществена поръчка. 
Плащането е отложено, отложено в срок до 60 (шестдесет) дни след представяне 
на доставна фактура. 

1.7. Срок на доставка - съгласно предложението на участника, но не по-дълъг от 
48 часа от датата на подаване на заявката. Срокът се изчислява от часа, следващ 
този, в който е получена заявката, и изтича в края на 48-я час. Когато 48-я час 
изтича в неприсъствен ден, срокът изтича в първия следващ работен ден. 

1.8. Гаранция, условия и размер. 
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Гаранция за изпълнение съгласно чл. 111, ал. 2 от ЗОП е определена в размер 
на 5 /пет/ % от стойността на договора за обществена поръчка. 

По отношение Гаранция за изпълнение важат разпоредбите на чл. 111 от 
ЗОП. 

Гаранциите се предоставят в една от следните форми: 
1. парична сума; 
2. банкова гаранция; 
3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя. 
Гаранциите във формата на парична сума могат да се внасят по банков път 

по сметка на ДПБ - Церова кория : IB AN BG97UNCR75273140017701; BIC: 
UNCRBGSF при "Уникредит Булбанк" , клон Велико Търново, а банковата 
гаранция - оригинал, издаден от българска или чуждестранна банка със срок на 
валидност - с 30 / тридесет/ дни по-дълъг от срока на договора. При представяне 
на гаранцията за изпълнение, в платежното нареждане, в банковата гаранция или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 
изпълнителя, изрично се посочва договора, за който се представя гаранцията. 

Гаранцията за изпълнение се представя при подписване на договора от 
участника, определен за изпълнител на поръчката. 

Условията и сроковете за задържане, респ. освобождаване на гаранцията за 
изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

1.9. Срок на валидност на офертите 
Офертите следва да бъдат валидни не по-малко от 120 (сто и двадесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 
Оферти с по-кратък срок на валидност ще бъдат отстранявани от участие в 

процедурата. 
При необходимост възложителят може да изиска чрез писмо или по факс от 

участниците да удължат срока на валидност на офертите си, до момента на 
сключване на договора, при наличие на основания за това. 
1.10. Техническа спецификация. 

1.10.1. Изисквания към лекарствените продукти: 
1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за 

лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) - трябва да 
притежават валидно разрешение за употреба в страната, издадено по реда 
на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и 
Съвета (чл. 23, ал. 1 на ЗЛПХМ). В случай на изтичане на срока на 
разрешението за употреба на лекарствен продукт през съответната година 
за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в 
съответствие с чл. 55, ал. 6 от ЗЛПХМ, че количествата на лекарствените 
продукти са налични. 

2. За лекарствените продукти, които са включени в Приложение № 2 на ПЛС. -
Предложената цена за опаковка не може да бъде по-висока от посочената в 
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приложението „стойност на опаковка, предложена на база референтна стойност" 
(съгласно чл. 55 от „Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и 
регистриране на цените на лекарствените продукти", изм. и доп. ДВ. Бр. 8 от 
24 януари 2017 г.), актуална към крайния срок на подаване на офертите. 
Предложената цена за опаковка не може да бъде по-висока от стойността, 
която НЗОК заплаща за същата опаковка, актуална към крайния срок за 
подаване на офертите. 

3. За лекарствените продукти, които не са включени в Приложение № 2 на 
ПЛС. - Предложената цена за опаковка не може да бъде по-висока от 
посочените в Регистъра на утвърдените пределни цени на лекарствените 
продукти по чл. 261а, ал. 2 от ЗЛПХМ, утвърден от Комисията по цени и 
реимбурсиране към НСЦРЛП. 

4. Оферираните лекарствени продукти по номенклатурни единици трябва да 
отговарят на данните от образеца на техническото и ценово предложение от 
документацията за участие. 

5. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти към датите на 
доставка трябва да бъде не по-малък от 60% от обявения от производителя 
срок на годност. 

6. В случай на доставка на лекарствените продукти с по-кратък от 
договорения срок на годност, изпълнителят дължи неустойка, както следва: 
- 59,99% - 50% срок на годност - 20 % върху стойността на доставката; 
- 49,99% - 40% срок на годност - 30 % върху стойността на доставката; 
- 39,99% - 30% срок на годност - 60 % върху стойността на доставката; 
- 29,99% - 20% срок на годност - 75 % върху стойността на доставката; 
- под 20% срок на годност - 90 % върху стойността на доставката. 

7. Лекарствените продукти, с които участникът участва трябва да притежават 
кратка характеристика на български език и съдържаща информация по чл. 
34, ал. 1 от ЗЛПХМ. 

8. Опаковката на лекарствените продукти трябва да отговаря на изискванията 
на Глава VI „Опаковки и листовки на лекарствени продукти" от ЗЛПХМ. 

9. Възложителя си запазва правото да заявява допълнителни количества от 
определени номенклатурни единици за сметка на други, но в рамките на 
договорираната стойност. 

1.10.2. Характеристики на лекарствените продукти и прогнозни количества за 
срок от 24 месеца 

N 
номенкла-

тура 
АТС 

Международно 
непатентно 

наименование 

Лекарствена 
форма 

Количество на 
лекарствено 

вещество 

Прогнозно 
количество 
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1 А02АА05 Magnesium silicate tabl 5 mg/1,5 mg 400 
2 А02ВА02 Ranitidine film.tabl. 150 mg 6600 

3 А02ВС05 Esomeprazole caps. 40 mg 840 

4 A03AD02 Drotaverin tabl 40 mg 2000 

5 A03AD02 Drotaverin amp. 40 mg/ 2 ml 30 

6 А03ВА01 Atropin sulf amp. lmg/lml 60 

7 А03ВВ01 Butylscopolamine tabl. 10 mg 2800 
8 А03ВВ01 Butylscopolamine amp. 2 ml 40 
9 A03DA02 Pitofenon/ Metamisole tabl. 2800 
10 A03DA02 Pitofenon/ Metamisole amp. 2 ml 40 
11 A03FA01 Metoclopramid tabl. 10 mg 1200 
12 A03FA01 Metoclopramid amp. 10 ml 20 

13 А04А Antiemetics and 
antinauseants amp. 31 mg/ ml 20 

14 А04А Antiemetics and 
antinauseants amp. 5% 5 мл 20 

15 А05ВА03 Silymarin dr 22,5 mg 8000 
16 А06АВ02 Bisacodyl f. tabl 5mg 4800 
17 А07ВА01 Medicinal charcoal tabl 250 mg 140 

18 А07ВА01 Medicinal charcoal 10 g 7 

19 A07DA03 Loperamid caps. 2mg 5000 

20 A07FA01 Lactic acid producing 
organisms caps. 700 

21 А10ВА02 Metformin film-coated 
tablets 850 mg 1200 

22 А10ВВ01 Glibenclamid tabl 3,5 mg 600 

23 A11AA03 
Multivitamins and other 
minerals, incl. 
combinations 

eff. tabl. 2000 

24 A11DA01 Thiamine amp. 80 mg 220 

25 A11DB 
Vit B1 in combination 
with Vit B6 and/or Vit 

B12 
dr 4800 

26 A11DB03 Vit Bl, Vit B6 and Vit B12 caps 500 
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27 A11DB03 Vit Bl, VitB6andVitB12 amp. 2ml 100 
28 A11GA01 Acidum ascorbicum tabl. 100 mg 8000 
29 A11GA01 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 1000 

30 A11HA02 Pyridoxin hydrchl. amp. 50 mg/ 2 ml 300 

31 B01AB01 Heparin fl. 25 000 E/5 ml 10 

32 B01AB05 Enoxaparin 

solucio for 
injection in 
pre-filled 
syringe 

60 mg/0,6 ml 20 

33 B03AE01 Iron,vit.B12 and folic acid caps. 1300 
34 B03BA01 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 160 
35 B05BB02 Glucose,Sodium chloride infusion 5% 500 ml 620 
36 B05BC01 Mannitol infusion 10% 500 ml 20 
37 B05CB01 Sodium chloride infusion 0,9% 500 ml 150 
38 B05CB01 Sodium chloride infusion 0,9% 100 ml 60 
39 C01BB01 Lidocain amp. 1 %/10ml 100 
40 C01CA17 Midodrin tabl 5mg 6000 
41 C01DA02 Glyceryl trinitrate tabl. 500 mg 320 
42 C01DA05 Pentaerithrityl tetranitrate tabl. 10 mg 500 
43 C01DA08 Isosorbide dinitrate tabl. 20 mg 180 
44 C01EB15 Trimetazidine film. tabl. 35 mg 1200 
45 C02AC01 Clonidin tabl 0,15mg 8000 
46 C02AC01 aonidin amp. 0,15mg/ml 30 
47 C02LC01 Clonidine and diuretics tabl. 4500 
48 C03CA01 Furosemid tabl 40 mg 1000 
49 C03CA01 Furosemid amp. 20mg/ml - 2 ml 40 
50 C03DA01 Spironolactone tabl 25 mg 1200 
51 C04AE02 Nicergoline tabl. 10 mg 500 
52 C05BA03 Heparin gel lOOOE/g 20 

53 C05CA03 Diosmin film-coated 
tablets 600 mg 600 

54 C05CA53 Diosmin, combinations film. tabl. 500 mg 2400 
55 C07AA05 Propranolol tabl 40 mg 500 
56 C07AB02 Metoprolol tabl 50 mg 8400 
57 C07AB03 Atenolol tabl. 25 mg 150 

58 C07AB07 Bisoprolol film-coated 
tablets 5 мг 300 



59 С07АВ12 Nebivolol tabl. 5mg 600 
60 С09АА02 Enalapril tabl 10 mg 1800 
61 С09ВА09 Fosinopril and diuretics tabl. 20 mg/12,5 mg 810 
62 D01AC12 Fenticonazole crem 2% 30 g 10 
63 D01AE12 Salicylic acid solucio 50 ml 20 
64 D02AF Salicylic acid preparations solucio 2% 100 мл 10 
65 D03AA Cod-liver oil ointments maz 18 g 20 
66 D03AX03 Dexpanthenol spray 130 g 15 

67 D03AX05 Hyaluronic acid spray 50 ml 10 

68 D06BA01 Silver sulfadiazine cream 50 gr 20 
69 D07AB02 Hydrocortisone butyrate crem 0,1% 30 
70 D07AC01 Betamethasone crem 15 g 5 

71 D07AC14 Methylprednisolone 
aceponate amp. 40 mg 110 

72 D07BB01 Flumetasone and 
antiseptics maz 15 g 10 

73 D07CA01 Hydrocortisone and 
antibiotics spray 16,125 g 15 

74 D07CC01 Betamethasone and 
antibiotics crem 15 g 10 

75 D07CC01 Betamethasone and 
antibiotics, clotrimazole crem 15 g 15 

76 D08AA01 Ethacridine sol. 0.1%-100.0 100 
77 D08AG02 Povidone-jodine ung 10% 90 g 100 
78 D08AG02 Povidone-iodine sol 100 ml 20 
79 D08AG03 Jod sol 5% 20 ml 40 

80 D08AX Other antiseptics and 
disinfectants maz 15 g 15 

81 D08AX01 Hydrogen peroxide solucio 3% 100 ml 80 
82 D08AX08 Ethanol litur 70% 50 
83 D10AX02 Resorcinol solutio 50 ml 10 
84 D11AX Other dermatologicals maz 135 g 10 
85 H02AB01 Betamethasone amp. 7 mg/ml 10 
86 J01AA02 Doxycycline caps. 100 mg 720 
87 J01AA07 Tetracyclyn caps. 250 mg 800 
88 J01BA01 Chloramphenicol caps. 250 mg 400 
89 J01CA04 Amoxicillin film. tabl. 500 mg 720 
90 J01CA04 Amoxicillin film. tabl. 1000 mg 2400 



91 J01CR02 Amoxicillin and enzyme 
inhibitor tabl. 1000 mg 1400 

92 J01DB01 Cefalexin film-coated 
tablets 500 mg 960 

93 J01DB01 Cefalexin film-coated 
tablets 1000 mg 720 

94 J01DB05 Cefadroxil caps. 500 mg 360 

95 J01DD04 Ceftriaxone fl. 2g 150 

96 J01DD08 Cefixime tabl. 400 mg 300 

97 J01DC02 Cefuroxime film-coated 
tablets 500 mg 1200 

98 J01EE01 Sulfamethoxazole and 
trimethoprim 

tabl. 480 mg 560 

99 J01FA10 Azithromycin film. tabl. 500 mg 750 
100 J01FF01 Clindamycin amp. 600 mg 4 ml 30 

101 J01FF01 Clindamycin film-coated 
tablets 600 мг 180 

102 J01GB03 Gentamycin amp. 80 mg/2 ml 380 

103 J01GB03 Gentamycin ung 0,10% 35 

104 J01GB06 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 
ml 20 

105 J01MA02 Ciprofloxacin tabl. 500 mg 600 

106 J01MA12 Levofloxacin film-coated 
tablets 500 mg 560 

107 J01MA12 Levofloxacin solution for 
infusion 500 mg 50 

108 J01MB02 Nalidixic acid tabl. 500 mg 800 

109 J01XD01 Metronidazole film-coated 
tablets 250 mg 200 

110 J05AH02 Osteltamivir caps. 75 mg 800 
111 J07AM01 Tetanus toxoid amp. 0,5 ml 40 
112 M01AE03 Ketoprofen gel 50 g 10 
113 M01AE17 Dexketoprofen film. tabl. 25 mg 50 
114 M01AE17 Dexketoprofen amp. 50 mg/2 ml 20 

115 M02AA23 Indometacin ung 40 g 10 

116 N02BA01 Acetysalicylic acid tabl. 500 mg 5500 
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117 N02BA01 Acetysalicylic acid film. tabl. 100 mg 750 
118 N02BB02 Metamizole sodium tabl. 500 mg 14400 
119 N02BB02 Metamizole sodium amp. lg/2ml 300 
120 N02BE01 Paracetamol tabl 500 mg 11000 

121 N02BE51 
Paracetamol, 

combinations excl. 
psycholeptics 

sache 150 

122 N03AB02 Phenitoine tabl. 100 mg 700 

123 N03AE01 Clonazepam tabl. 2mg 3000 

124 N03AF01 Carbamazepine tabl. 200 mg 3000 
125 N03AG01 Valproic acid caps, gastr. res. 300 mg 5000 
126 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 500 mg 39000 

127 N03AG01 Valproic acid capsl. gastr. 
res. 500 mg 30000 

128 N04AA02 Biperiden tabl. 2mg 175000 

129 N04AA02 Biperiden amp. 5 mg/ml 300 
130 N05AA01 Chlorpromaazine amp. 25mg/2ml 2600 

131 N05AB02 Fluphenazine solution for 
injection 25 mg/ ml 1000 

132 N05AD01 Haloperidol tabl 1.5 mg 150000 
133 N05AD01 Haloperidol amp. 5mg/ml 2600 
134 N05AE04 Ziprasidone caps.hard 40 mg 840 
135 N05AE04 Ziprasidone caps.hard 60 mg 280 
136 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ ml - 1 ml 100 
137 N05AF03 Chlorprothixene tabl 15 mg 144000 
138 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200 mg/lml 150 
139 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 50 mg/lml 500 
140 N05AH02 Clozapine tabl. 100 mg 20000 
141 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 5mg 9000 
142 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 10 mg 12000 

143 N05AH04 Quetiapin film-coated 
tablets 100 mg 1500 

144 N05AH04 Quetiapin film-coated 
tablets 200 mg 9000 

145 N05AL05 Amisulpride tabl. film 400 mg 9000 
146 N05AX08 Risperidone tabl. film 2mg 80000 
147 N05AX08 Risperidone tabl. film 3mg 3000 
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148 N05AX08 Risperidone tabl. film 4mg 3000 
149 N05AX08 Risperidone oral solution 100 ml 20 

150 N05AX08 Risperidone 

powder for 
suspension for 

injection, 
prolonged 
release + 
solvent 

37,5 mg 50 

151 N05AX12 Aripiprasol tabl. 15 mg 4500 

152 N05AX13 Paliperidone prolonged 
release tablets 6mg 900 

153 N05AX13 Paliperidone 
prolonged 

release 
suspension for 

injection 
75 mg 20 

154 N05AX13 Paliperidone 
prolonged 

release 
suspension for 

injection 
100 mg 20 

155 N05AX13 Paliperidone 
prolonged 

release 
suspension for 

injection 
150 mg 10 

156 N05BA01 Diazepam amp. 10 mg/2 ml 4000 
157 N05BA01 Diazepam tabl 10 mg 160000 
158 N05BA06 Lorazepam tabl lmg 900 
159 N05BA06 Lorazepam tabl 2,5 mg 900 
160 N05BA09 Bromazepam tabl. 3mg 2700 
161 N05BA12 Alprazolam tabl. 0.500 mg 5000 

162 N05CF01 Zopiclone tabl 7,5 mg 500 

163 N05CF02 Zolpidem tabl 10 mg 560 
164 N06AA21 Maprotiline tabl. film 25 mg 600 

165 N06AB05 Paroxetin film-coated 
tablet 20mg 600 

166 N06AB06 Sertraline film coated 
tablets 50 mg 1500 

167 N06AB10 Escitalopram film-coated 
tablet 10 mg 6500 
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168 N06AX11 Mirtazapine tabl 30 mg 300 

169 N06AX16 Venlaflaxin caps.prolong 75 mg 300 

170 N06AX22 Agomelatine fflm-coated 
tablets 25 mg 280 

171 N06BX03 Piracetam film. tabl. 1 200 mg 600 

172 N06BX03 Piracetam caps. 400 mg 1200 
173 N06BX03 Piracetam amp. 3 g 15 ml 24 
174 N06BX03 Piracetam sol. For inj. 200mg/ml-5ml 1000 

175 N06BX06 Citicoline solucio 100 mg/ ml 30 
ml 30 

176 N06BX06 Citicoline amp. 1000mg/4 ml 150 
177 N06BX18 Vinpocetine tabl. 5mg 1000 
178 N06BX18 Vinpocetine amp. 5mg/ml2ml 50 
179 N06DA04 Galantamine tabl. 10 mg 100 
180 N06DX01 Memantine film. tabl. 10 mg 1500 
181 N06DX02 Ginkgo triloba caps. 420 

182 N07BB Drugs used in alkohol 
dependence tabl. 18 mg 420 

183 РОЗАХ Viprin losion 100 ml 400 
184 R01AA07 Xylometazolin gutt 0,1 %10 ml 30 
185 R01AB01 Phenylephrine spray 10 ml 20 
186 R02AA02 Dequalinium tabl 250 mg 4000 
187 R03DA04 Theophylline tabl 300 mg 1000 
188 R03DA05 Aminophyllin amp. 240 mg/ 10 ml 35 
189 R05CB01 Acetylcysteine sache 600 mg 300 
190 R05CB02 Bromhexin tabl. 8mg 6400 

191 R05CB06 Ambroxol sirop 100 ml 60 

192 R05CB06 Ambroxol cough tabl. 30 mg 1200 

193 R05FA02 Opium derivatives and 
expectorants sirop 125 ml 80 

194 R06AC03 Chloropyramin tabl. 25 mg 1000 
195 R06AC03 Chloropyramin amp. 20 mg/2ml 70 
196 R06AC03 Chloropyramin ung 1% 35 
197 S01AA12 Tobramycin sol. 5 ml 20 
198 S01AX Other antiinfectives sol. 10 ml 20 



199 S02DA30 Combinations sol. 5 ml 20 

200 V03AB17 Methylthioninium 
chloride sol 2% 50 ml 20 

201 V07AB 
Solvents and diluting 
agents,inch. Irrigating 

solutions 
amp. 5 ml 20 

2.Изисквания към участниците в процедурата 
2.1. Общи изисквания 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка може да бъде 
всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения , както и всяко друго образувание , което има право да изпълнява 
доставки на лекарствени продукти съгласно законодателството на държавата , в 
което е установено, които отговарят на изискванията посочени в Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/ и на изискванията на Възложителя, посочени в 
настоящата документация за участие. 

Всеки от участниците се представлява от управляващия или от специално 
упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица. 

Общи изисквания при участие на обединение/консорциум 
В случай, че Участникът в процедурата е Обединение, което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, същото трябва да представи 
копие от документ,от който 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. 
Документът за създаване на обединението трябва да съдържа клаузи , които 

гарантират, че: 
а) всички членове на Обединението са отговорни солидарно - заедно и 

поотделно, за изпълнението на договора. 
б) е определен партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 
Когато не е приложено копие от документ , от който да е видно правното 

основание за създаване на обединението или в приложения документ липсва 
горепосочената информация, във връзка с конкретната обществена поръчка, както 
и клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия участникът може 
да бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
(при спазване и след прилагане на процедурния ред от ЗОП и ППЗОП). 

Възложителят, с оглед предоставената му правна възможност в чл.10, ал.2 от 
ЗОП не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице, в случай, че 
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избраният за Изпълнител участник е обединение от физически и/ или юридически 
лица. 

Общи изисквания при участие на подизпълнители и договор за под 
изпълнение 

Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. 

В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 
подизпълнителите задължения. 

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. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по чл.66, ал. 2 от ЗОП. 

Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители, за всяко от 
тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа информацията по чл.67, 
ал. 1 от ЗОП. 

Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 
посочени в офертата. 

В срок до 3 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. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите,които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на горепосочената забрана сключването на договори за 
услуги, които не са част от договора за обществената поръчка,съответно от 
договора за подизпълнение. 

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

Разплащанията по чл.66, ал. 4 от ЗОП 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. Към 
искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно дали оспорва 
плащанията или част от тях като недължими. Възложителят има право да откаже 
плащане, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на 
причината за отказа.Независимо от възможността за използване на 
подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка 
е на изпълнителя. При обществени поръчки за услуги, чието изпълнение се 
предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-късно 
преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за 
името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 
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офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в 
предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката. 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: 1. за новия подизпълнител не са 
налице основанията за отстраняване в процедурата; 2. 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. При 
замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията по чл.66, ал. 11от 
ЗОП. 

2.2. Лично състояние на участниците/подизпълнителите/ 

2.2.1.Основания за задължително отстраняване 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато: 
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; 
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 
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 кандидата 
или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 
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; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата 
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 
нарушение на чл. 61, ал.1, чл.62, ал.1 и ал.З, чл. 63, ал. 1 РОТИ 2, чл. 118, чл. 128, 
чл.228, ал.З, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или 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; 
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен; 
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Основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 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. 

Разпоредбите на чл.54, ал.1, т. 3 не се прилага, когато: 
1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени 

интереси; 
2. размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни 

вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година. 
2.2.2. Основания за незадължително отстраняване 

Възложителят може да отстрани от участие в процедура за възлагане на 
обществена поръчка участник, за когото е налице някое от следните 
обстоятелства: 

1. обявен е 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; 

2. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

3. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 
когато нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

4. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена 
поръчка или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до 
предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни 
санкции, с изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 
на сто от стойността или обема на договора; 

5. опитал е да: а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, 
свързано с отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез 
предоставяме на невярна или заблуждаваща информация, или б) получи 
информация, която може да му даде неоснователно предимство в процедурата за 
възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по чл.55,ал.1, т. 5 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. 

Лицата по чл.54,ал.2 и чл.55, ал.З ЗОП са: 
1.лицата, които представляват участника или кандидата; 
2. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата; 
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3. 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. 

Лицата са както следва : 
1.npu събирателно дружество-лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския 

закон; 
2. при командитно дружество- неограничено отговорните съдружници по чл.105 от 

Търговския закон; 
3. при дружество с ограничена отговорност- лицата по чл. 141, ал.1 и 2 от 

Търговския закон,а при еднолично дружество с ограничена отговорност- лицата по 
чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество- лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал.1 и чл. 244, ал.1 
от Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции- лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, 
ал.1 от Търговския закон; 

6.при едноличен търговец-физическото лице-търговец; 
7. при клон на чуждестранно лице- лицето,което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран; 

8.в случаите по m.l-7-и прокуристите, когато има такива; 
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата,които 

представляват,управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени. 

В случаите по ал. 2, т. 8, когато лицето 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. 

2.2.3. Мерки за доказване на надеждност 
Участникът, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1, има право да представи 
доказателства,че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, 
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

За тази цел участникът доказва, че: 
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените 

лихви и/ или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или 
нарушение; 

3. 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. 
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Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъготението 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 по чл.56, ал. 1 мерки 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 обществени поръчки или 
концесии, няма право да използва предвидената в ал. 1 възможност за времето, 
определено с присъдата или акта. 

2.2.4.Прилагане на основанията за отстраняване 
Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице 

основанията по чл. 54, ал. 1 и посочените от възложителя обстоятелства по чл. 55, 
ал. 1, възникнали преди или по време на процедурата. 

Разпоредбите на чл.57, ал.1 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. 

2.2.5. Други основания за отстраняване 
Освен на основанията по чл. 54 и 55 възложителят отстранява от процедурата: 
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка, поканата 
за потвърждаване на интерес или в покана за участие в преговори, или в 
документацията; 

2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: а) 
предварително обявените условия на поръчката; б) правила и изисквания, 
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 на 
ЗОП; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или 
чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5; 

4. участници, които са свързани лица. 
5. участници, за които са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество. 
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2.3. КРИТЕРИЙ ЗА ПОДБОР - Минимални изисквания за технически и 
професионални способности на участниците, годност за упражняване на 
професионална дейност. 

2.3.1. Годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност на участника: 
1. Участникът трябва да разполага с валиден документ - разрешение, 

удостоверение или друг подходящ, позволяващ производство, издаден по реда на 
ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ) и/или търговия на едро с 
лекарствени продукти или разрешение за внос / в случаите по чл. 196, ал. 2 от 
ЗЛПХМ/. 

Съответствието с това условие се доказва с попълване на съответната графа 
на образеца на ЕЕДОП /част IV,Буква А т.1 от ЕЕДОП/ и с посочване на органа, 
издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на 
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. 
*Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на 

документите по т.2.1., чрез който се доказва посочената в ЕЕДОП информация, 
когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. 
*На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да 
представи заверено от участника копие на разрешение за търговия на едро с 
лекарствени продукти, с приложение за лекарствените продукти, за които се 
отнася. 

2. Участникът трябва да има валидна лицензия, издадена по реда на 
ЗКНВП, когато участникът участва за доставка на лекарствени продукти, 
съдържащи наркотични вещества от списъците по чл. 3 ал. 2, т. 2 и 3 на ЗКНВП. 

Съответствието с това условие се доказва с попълване на съответната графа 
на образеца на ЕЕДОП /част IV,Буква А т.1 от ЕЕДОП/ и с посочване на органа, 
издал документа, обхват, дата на издаване, срок на валидност и посочване на 
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. 
^Възложителят може по всяко време да изиска от участниците представяне на 

документите по т.2.2., чрез който се доказва посочената в ЕЕДОП информация, 
когато това е необходимо за законосъобразно провеждане на процедурата. 
*На етап сключване на договор, участникът, избран за изпълнител, следва да 
представи заверено от участника копие на лицензия, издадена по реда на ЗКНВП. 

2.3.2. Икономическо и финансово състояние на участника 
Възложителят не е предвидил изисквания за икономическо и финансово 
сьстояние на участника. 
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2.3,3. Технически и професионални способности на участника: 
1.Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През последните 3 
години, считано от датата, на подаване на офертата, да е изпълнил поне 1/една/ 
доставка с предмет и обем идентичен или сходен с тази на предмета на поръчката. 
* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на 
лекарствени продукти, подобни на изискванията на възложителя в настоящата 
поръчка. 

Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.3.1 за 
доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени 
през последните три години, считано от датата на подаване офертата, с посочване 
на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 
доставка (референции, публични регистри, удостоверения и др. по преценка на 
участниците). 

2. Участниците трябва да притежават валидна система за управление на 
качеството съответстваща на стандарт БДС ENISO 9001:20хх или еквивалент, с 
предметен обхват доставка на лекарствени продукти, издаден на името на 
участника от акредитирана институция или агенция за управление на качеството 
или други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството. 

За удостоверяване на възможностите по т.3.2 се попълва Част IV, Буква 
„Г" от ЕЕДОП. 
*Документите за горното обстоятелство , които се представят от участника, 
определен за изпълнител преди сключване на договора или при поискване в хода 
на процедурата- случаите на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП са БДС ENISO 9001:20хх или 
еквивалент, с предметен обхват доставка на лекарствени продукти. 
3. Участниците следва да разполагат със складова база на територията на 
Република България и с транспортни средства, позволяващи своевременното 
изпълнение на доставките при заявка от възложителя. 
Участникът следва да представи (декларира) в част IV., буква „В", т.9 от 
Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за 
обстоятелствата по т.3.3. за складова база и транспортни средства, 
осигуряващи правилното съхранение на лекарствените средства при 
разпространението и транспортирането им. 

3. Документация за участие 
3.1.Достьп до документацията за участие 

Възложителят предоставя неограничен, пълен и безплатен и пряк достъп до 
документацията за обществената поръчка на сайта на Държавна психиатрична 
болница - Церова кория - http:// dpb-zcoria.org/ 
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4.Предоставяне на разяснения 
При писмено искане за разяснения по условията на обществената поръчка, 

направено до 5 дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 
възложителят публикува в профила на купувача писмени разяснения. 
Разясненията се публикуват на профила на купувача в срок до три дни от 
получаване на искането и в тях не се посочва лицето, направило запитването. 

5.Комуникация между участниците и възложителя 
Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците 

свързани с настоящата поръчка са в писмен вид. 
Обменът на информация се осъществява чрез пощенска или друга 

подходяща куриерска услуга или по електронен път при условията и по реда на 
Закона за електронния документ и електронния подпис 

Решенията на Възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, 
се изпращат 

- на адрес, посочен от участника: а) на електронна поща, като съобщението, 
с което се изпращат, се подписва с електронен подпис или б) чрез 
пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка; 

- по факс; 
Когато решението не е получено от участника по някой от горепосочените 

начини, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. 
Решението се смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

Обменът и съхраняването на информация в хода на провеждане на 
процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършват по начин, който 
гарантира целостта, достоверността и поверителността на информацията. 

Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. 

Раздел IV. Изисквания при изготвяне и представяне на офертите 

1. Изисквания към документите: 
1.1. Всички документи се представят само в един екземпляр. 
1.2. Документите и данните в предложението се подписват само от лица с 

представителни функции или упълномощени за това лица. В случай, че се 
подписват от пълномощник следва да се представи и документ за 
упълномощаване за изпълнение на такива функции. 

1.3. Всички представени в предложението документи трябва да са изготвени 
на български език. В случай, че документите се представят на език, различен от 
български език, следва да бъдат придружени с превод на български език. 

1.4. При изготвяне на офертата не се допускат никакви вписвания между 
редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подпис и печат на 
представляващия или лицето, упълномощено от участника да го представлява. 
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1.5. Когато са представени копия на документите, същите следва да са 
заверени с подпис и печат от съответния участник с текст "Вярно с оригинала". 

1.6. Участниците нямат право да предлагат варианти на офертите. 

2. Изисквания за изготвяне на офертата и ценовото предложение. 
2.1. Представената оферта трябва да има срок на валидност минимум 120 

/сто и двадесет/ дни, считано от датата на изтичане на срока за подаване на 
предложенията. 

2.2. Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на 
български език и подписана от представляващия участника или от изрично 
упълномощено от него лице. 

2.3. Ценовото предложение се представя в съответствие с образец №3 към 
документацията. 

2.4. При несъответствие с цифровата и изписаната с думи цена на 
предложението ще се взема в предвид изписаната словом. 

3. Съдържание на офертите /съгласно Глава пета. „ПОДГОТОВКА И 
ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ", раздел IV. и 
V. от ППЗОП/. 

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: 
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 която се подават документите. При публично 
състезание 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. 

Заявлението за участие включва най-малко следните документи: 
1. единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 
съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е 
приложимо - ЕЕДОП 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. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 
(3) Офертата включва: 
1. техническо предложение, съдържащо: 
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а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 
б) предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 
спецификации и изискванията на възложителя; 
в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор; 
г) декларация за срока на валидност на офертата; 
д) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 
условията на труд, когато е приложимо; 
е) друга информация и/или документи, изискани от възложителя, когато това се 
налага от предмета на поръчката; 
2. ценово предложение, съдържащо предложението на участника. 

Съдържание на запечатаната непрозрачна опаковка: 
1.1. Заявление за участие - Образец Ne 1. 
1.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а 
когато е приложимо - ЕЕДОП 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. 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 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, 2 и 7 ЗОП се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

В случаите по предходното изречение, 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. 

1.3. документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, 
когато е приложимо; 

1.4. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо. 
1.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество - Образец № 7 

1.6. Техническо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с 
техническите спецификации и изискванията на възложителя (Образец № 2 и 
Образец № 2А), както и: 
а) документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника; 
б) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 
№4; 
в) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №5; 
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1.7. Участниците могат да посочват в заявленията за участие или офертите 
си информация, която смятат за конфиденциална във връзка с наличието на 
търговска тайна. В тази връзка участниците прилагат Декларация за 
конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - Образец №6. Когато участниците са 
се позовали на конфиденциалност, съответната информация не се разкрива от 
възложителя. 

1.8. Предлагани ценови параметри, съдържащо предложението на 
участника - изготвя се по образец /Образец № 3/ и се представя в отделен 
непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри" на хартиен и 
електронен носител. 

Извън плика с „Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 
никьква информация относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин 
са включили някъде в охертата си извън плика „Предлагани ценови параметри" 
елементи, свързани с предлаганата цена или част от нея, ще бъдат отстранени от 
участие в процедурата. 

Разходите на участника, свързани с окомплектоването на офертата и 
предложението за участие в процедурата, както и заплатените такси за изготвяне 
на документацията са за негова сметка. 

Участникът не може да има претенции за направените от него разходи, 
включително и при не класиране. 

Срок на валидност на офертите - 4 /четири месеца от крайния срок за 
получаване на офертите. 

Офертите следва да бъдат получени при възложителя в срока, определен за 
подаване на офертите, посочен в обявлението, в противен случай те не се 
разглеждат. 

Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 
адреса и в срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е 
за участника. 

Оферта, представена след изтичане на крайния срок не се приема от 
възложителя. 

Възложителят няма да приема за участие в процедурата и ще връща 
незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на 
крайния срок за получаване или са представени в незапечатана, прозрачна или 
скъсана обща опаковка, като тези обстоятелства се отбелязват в регистъра за 
получени оферти за участие в настоящата обществена поръчка. 

При приемане на офертата върху опаковката се отбелязват поредният 
номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ 
регистър, за което на приносителя се издава документ. 

До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в 
процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. 
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РАЗДЕЛ V. ПРОЦЕДУРА ПО РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. Методика 
за определяне на комплексната оценка на офертите И СКЛЮЧВАНЕ НА 
ДОГОВОР 

1. Разглеждане на офертите: 
Възложителят назначава комисия за извършване на подбор на кандидатите 

и участниците, разглеждане и оценка на офертите и провеждане на преговори и 
диалог. Комисията се състои от нечетен брой членове. 

По отношение на членовете на комисията не трябва да е налице конфликт 
на интереси с кандидатите или участниците. 

Действията на комисията се протоколират, като резултатите от работата й 
се отразяват в доклад. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й. Когато член 
на комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено 
мнение и писмено излага мотивите си. 

При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на заявленията за 
участие или на офертите кандидатите или участниците се уведомяват чрез 
профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час. 

Действия на комисията при разглеждане на оферти, подадени на 
хартиен носител: 

1.Комисията по чл. 103, ал. 1 ЗОП започва работа след получаване на 
представените оферти и протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

2.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. 

3.Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните 
непрозрачни опаковки и оповестява тяхното съдържание, като и проверява за 
наличието на отделен запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри". 

4.Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото 
предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри". 

5.Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 
участници да подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани 
ценови параметри". 

6.Публичната част от заседанието на комисията приключва след 
извършването на действията по т. 3 - 5. 

7. Комисията разглежда документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП за 
съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор, 
поставени от възложителя, и съставя протокол. 

8. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 
включително нередовност или фактическа грешка, или несъответствие с 
изискванията към личното състояние или критериите за подбор, комисията ги 
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посочва в протокола по т. 7 и изпраща протокола на всички кандидати или 
участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 

9. В срок до 5 работни дни от получаването на протокола по т. 7 
участниците, по отношение на които е констатирано несъответствие или липса на 
информация, могат да представят на комисията нов ЕЕДОП и/или други 
документи, които съдържат променена и/или допълнена информация. 
Допълнително предоставената информация може да обхваща и факти и 
обстоятелства, които са настъпили след крайния срок за получаване на оферти. 

10. Възможността по т. 9 се прилага и за подизпълнителите и третите лица, 
посочени от кандидата или участника. Участникът може да замени 
подизпълнител или трето лице, когато е установено, че подизпълнителят или 
третото лице не отговарят на условията на възложителя, когато това не води до 
промяна на техническото предложение. 

11. Когато промените се отнасят до обстоятелства, различни от посочените 
по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП, новият ЕЕДОП може да бъде подписан от едно от 
лицата, които могат самостоятелно да представляват участника. 

12. След изтичането на срока по т. 9 комисията пристъпва към разглеждане 
на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор. 

13. При извършването на предварителния подбор и на всеки етап от 
процедурата комисията може при необходимост да иска разяснения за данни, 
заявени от участниците, и/ или да проверява заявените данни, включително чрез 
изискване на информация от други органи и лица. 

14.Комисията не разглежда техническите предложения на участниците, за 
които е установено, че не отговарят на изискванията за лично състояние и на 
критериите за подбор. Комисията разглежда допуснатите оферти и проверява за 
тяхното съответствие с предварително обявените условия. 

15.Ценовото предложение на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на възложителя, не се отваря. Когато част от показателите за оценка 
обхващат параметри от техническото предложение, комисията отваря ценовото 
предложение, след като е извършила оценяване на офертите по другите 
показатели. Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на 
ценовите предложения комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила 
на купувача датата, часа и мястото на отварянето. На отварянето могат да 
присъстват лицата по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП. Комисията обявява резултатите от 
оценяването на офертите по другите показатели, отваря ценовите предложения и 
ги оповестява. 

Комисията отстранява от участие в процедурата участник: 
Освен на основанията по чл. 54 възложителят отстранява от процедурата: 
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 
документацията; 
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2. участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 
а) предварително обявените условия на поръчката; 
б) правила и изисквания, 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 на ЗОП; 

3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 
или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП; 

4. участници, които са свързани лица. 

2. Критерий за оценка на офертите 
Основната цел на Държавна психиатрична болница - с. Церова кория е 

оптимизиране на разходите за доставка на лекарствени продукти, поради което 
обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 
оферта, която се определя въз основа на критерий за възлагане: „най-ниска 
цена" за всяка номенклатурна единица, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Оферти, които не отговарят на изискванията документацията, се 
отстраняват и не се оценяват. 

Комисията класира участниците в низходящ ред, като на първо място се 
класира участника, чиято ценова оферта /единична цена без ДДС/ е най-ниска. 

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 
класираните на първо място оферти, в случай че двама или повече участници са 
предложили еднаква цена за изпълнение на поръчката за всяка номенклатурна 
единица. 

В случай че участник /участниците в процедурата не се явят за изтеглянето на 
жребий в определения час, тегленето се извършва в посочения час от член на 
комисията, в присъствието на членовете на комисията, което се описва в 
протокола, изготвен от комисията за разглеждане, оценка и класиране на 
офертите. 

З.Сключване на договор 
1. Възложителят определя за изпълнител на поръчката участник, за когото 

са изпълнени следните условия: 
1.1. не са налице основанията за отстраняване от процедурата, освен в 

случаите по чл. 54, ал. 3 от ЗОП, и отговаря на критериите за подбор, а когато е 
приложимо - и на недискриминационните правила и критерии за намаляване 
броя на кандидатите; 

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

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато: 
1. не е подадена нито една оферта; 

28 



2. всички оферти не отговарят на условията за представяне, включително за 
форма, начин и срок, или са неподходящи; 

3. първият и вторият класиран участник откаже да сключи договор; 
4. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не 

могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена 
процедурата; 

5. поради неизпълнение на някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП не се 
сключва договор за обществена поръчка; 

6. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от 
възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури; 

7. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата или от възлагане 
на договора в резултат на съществена промяна в обстоятелствата или при 
невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по 
причини, които възложителят не е могъл да предвиди; 

8. са необходими съществени промени в условията на обявената поръчка, 
които биха променили кръга на заинтересованите лица. 

Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, 
когато: 

1. е подадена само една оферта; 
2. има само една подходяща оферта; 
3. участникът, класиран на първо място: 
а) откаже да сключи договор; 
б) не изпълни някое от условията по чл. 112, ал. 1 от ЗОП, или 
в) не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
Възложителят може да отмени влязлото в сила решение за определяне на 

изпълнител и да издаде решение за прекратяване на процедурата, когато преди 
сключването на договора възникне обстоятелство по чл. 110, ал. 1, т. 4,6 и 8 или ал. 
2, т. 4 от ЗОП. 

Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 
обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 
изпълнител: 

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

2. изпълни задължението по чл. 67, ал. 6 от ЗОП; 
3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
4. 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. 

Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 
място: 

1. откаже да сключи договор; 
2. не изпълни някое от условията по 112 ал. 1 от ЗОП, или 
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3. не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 
В случаите по чл. 112 ал. 2 от ЗОП възложителят може да измени влязлото в 

сила решение в частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да 
определи втория класиран участник за изпълнител. 

Договорът 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. Промени в 
проекта на договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по 
чл. 116, ал. 1, т. 5 от ЗОП и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или 
след провеждане на процедурата. 

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 кандидати и/или 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. 

Възложителят може да сключи договор за обществена поръчка преди 
изтичането на 14-дневния срок от уведомяването на заинтересованите участници 
за решението за определяне на изпълнител в следните случаи: 

1. определеният за изпълнител е единственият заинтересован участник и 
няма заинтересовани кандидати, или 

Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител 
преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е 
допуснато предварително изпълнение. 

За неуредените в настоящата документация въпроси се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и действащото българско 
законодателство. 

Раздел VI. Приложения. 
1. Проект на Договор - Приложение № 1 

Раздел VII. Образци на документи. 
1. Заявление за участие - Образец Ns 1; 
2. Техническо предложение - Образец № 2 и Образец №2А; 
3. Предлагана цена- Образец Ne 3; 
5. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор 

съгласно чл. 39, ал. 3, т.1, б. „в" от ППЗОП - Образец №4 
6. Декларация за срока на валидността на офертата - Образец №5 
8. Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал.1 от ЗОП - Образец № 6. 
9. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество - Образец Ne 7 

10. Опис на представените документи по чл. 47, ал. 3 от ППЗОП - Образец 
№8. 
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