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ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА 

С.ЦЕРОВ А КОРИЯ, ОБЛ. ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

ЗА КОНТАКТИ: ТЕЛ.06126 2419, ФАКС 06126 2519

„Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично 
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА, 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА 

УЧАСТНИЦИТЕ

1.0БЩИ УСЛОВИЯ

1. Откритата процедура е за периодично повтарящи се доставки на медикаменти за 
нуждите на ДПБ-с.Церова кория -  ВЪЗЛОЖИТЕЛ и сключване на договор за доставка 
при най-благоприятни за ДПБ-с.Церова кория условия. Поръчката е разделена на 
обособени позиции, които са подробно посочени в техническата спецификация 
/Приложение № 1/, която е неразделна част от настоящата документация.

2. Възложителят разделя поръчката на 91 /деветдесет и една / обособени позиции, с 
оглед осигуряване на възможност по -  голям кръг от участници да участват в същата, с 
оглед на регистрационни и оторизационни принципи на доставки на лекарства, които 
биха ограничили и довели участниците до невъзможност за офериране на всички видове 
лекарствени продукти.

3. Доставките се договорят и извършват в рамките на прогнозните количества, 
посочени в техническата спецификация по обособените позиции от нея.

4. Посочените количества в техническата спецификация са ориентировъчни и не 
пораждат задължения за ДПБ-с.Церова кория да ги закупи в целия прогнозен обем. 
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на базата прием на 
пациенти и финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.

5. Всеки участник може да участва за една, повече или всички обособени позиции.
6. Стойност на поръчката
Общата стойност на поръчката се определя в лева, съгласно стойността на 

класираните на първо място предложения по номенклатури.
Количествата на посочените видове лекарствени продукти зависят от 

потребността и финансовите възможности на Възложителя. Възложителят си запазва 
правото да не поръча част от изброения асортимент в обществената поръчка.

Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 256 944.13 лв. /двеста петдесет и 
шест хиляди, деветстотин четиридесет и четири, 0.13 лева / без вкл. ДДС.

7. Изисквания за изпълнение и качество на доставките
Качеството на лекарствените продукти следва да отговаря на техническите 

стандарти на производителя, което се удостоверява със сертификат за качество, издаден 
от компетентен орган в страната на производителя. Заявените лекарствени продукти 
следва да се доставят подходящо опаковани и маркирани, в съответствие изискванията за
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транспорт и съхранение. Всички стоки следва да отговарят на съответните стандарти и 
нормативни изисквания.

Остатъчния срок на годност на лекарствените продукти към датите на доставка 
трябва да бъде не по малък от 60% от общия срок на годност на лекарствения продукт.

8. Срок на доставка -  до 72 /седемдесет и два/ часа след получаване на писмена 
заявка от ДПБ-с. Церова кория за необходимите количества. Периодичните доставки по 
заявки на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са със срок на изпълнение 24 месеца от датата на подписване 
на договор за възлагане на обществена поръчка или до сключване на нов договор за 
обществена поръчка със същия предмет. Доставките се извършват въз основа на писмени 
заявки от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по обособените позиции в рамките на договорените 
количества от офертата и оферираните единични цени.

9. Място на изпълнение на доставките -  Болнична аптека при МОБАЛ гр. Велико 
Търново.

10. Условия и начин на плащане:
Плащането се извършва по банков път, в условия на разсрочено плащане, в срок 

предложен от участника /в дни/-не по малко от 90/деветдесет/ дни, след представяне на 
фактурата за извършените доставки по заявки на възложителя, доказано с подписан 
двустранно приемо-предавателен протокол. Плащането се извършва по банкова сметка, 
посочена от изпълнителя от бюджетните средства на ДПБ-с. Церова кория.

П.УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ 

!.Обши условия 

1.1.Разходи по участие в процедурата
Разходите по комплектоване на офертите са за сметка на участниците в 

процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, 
включително и при некласиране. Разходите по подготовка на документацията и 
дейността на комисията са за сметка на Възложителя.

1.2. Място и срок за получаване на документацията за участие
Пълен достъп до документацията е осигурен от деня на публикуване на 

Решението и Обявлението в АОП, на посочения в обявата адрес на възложителя - 
www.dpb-zcoria.org

При издадено решение за промяна в случаите по чл.27а, ал.1 от ЗОП и 
разяснения на поставени въпроси във връзка с постъпили писмени запитвания от 
потенциалните участници в процедурата, същите ще бъдат достъпни на посочения 
адрес на възложителя - www.dpb-zcoria.org

1.3. Цена на документацията за участие
Не се заплаща.

1.4. Представяне на офертите
Участниците в процедурата лично или чрез упълномощено лице представят 

офертите си на място или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка и в срок, 
съгласно Обявлението за откриване на процедурата.

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредния номер, датата и 
часа на получаване, като тези данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ.

Оферта, представена или получена по пощата след изтичане на крайния срок, не се 
приема от Възложителя. Не се приема и оферта в прозрачен плик, който не е запечатан
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или е с нарушена цялост. Такава оферта незабавно се връща на участника и това се 
отбелязва в регистъра.

При изготвянето на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия. Всеки участник до изтичането на срока за подаване 
на офертите в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си.

Всеки участник има право да представи само една оферта.
Не се допуска представяне на различни варианти на офертата.
Когато цените на стоките, предмет на обществената поръчка, са обект на 

регулиране, участниците не могат да предлагат оферти с цени, които са по-високи 
от регулираните.

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в оферата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.

1.5.Разяснения
Настоящата процедура се провежда, съгласно Закона за обществени поръчки. За 

всички неуредени въпроси по настоящата процедура се прилагат разпоредбите на ЗОП.
1.5.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по 

документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или 
получаване.

1.5.2. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на 
искането.

1.5. 3.Възложителят изпраща разясненията в същия срок до всички лица, които са 
получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да 
отбелязва в отговора лицето, направило запитването.

1.5.4. В случай, че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния 
срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, 
възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за 
участие с толкова дни, колкото е забавата.

1.5.5. Разяснението ще бъде достъпно на посочения адрес на възложителя - 
www.dpb-zcoria.org.

1.6. Обмен на информация и уведомления
Протоколите на комисията, Решенията на Възложителя при провеждане на 

процедурата за възлагане на обществената поръчка, за които са длъжни да уведомят 
участници съгласно нормите на ЗОП, ще се връчват лично срещу подпис или ще се 
изпращат с препоръчано писмо с обратна разписка.

Обменът на информация при провеждане на процедурата се осъществява по реда 
на чл. 58а от ЗОП.

2.Форма и съдържание на оферта

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от 
упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна 
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по 
възможност факс и електронен адрес, както и обособените позиции, за които се отнася 
офертата.

Пликът с офертата съдържа четири отделни вида запечатани непрозрачни и 
надписани плика, както следва:
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1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, 
изброени в т. 2.1 от раздел II, част от настоящата документация, отнасящи се до 
критериите за подбор на участниците или кандидатите.

2. плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката по обособена
позиция № ......... ", в който се поставят документите, изброени в т. 2.2 от раздел II, част от
настоящата документация.

Плик №2 се представя по отделно за всяка обособена позиция, за която участникът 
участва, като съдържа техническо предложение, изготвено по образец на Възложителя -  
Приложение №2 и е само за съответната обособена позиция. Участниците представят 
толкова пликове №2, за колкото обособени позиции участват.

Отделните пликове №2 по съответните обособени позиции не се поставят в общ плик
№2.

3. плик № 3 с надпис „Предлагана цена по обособена позиция № ......... ”, който
съдържа ценовото предложение на участника, изготвено по образец на Възложителя -  
Приложение №3.

Плик №3 се представя по отделно за всяка обособена позиция, за която участникът 
участва като съдържа ценовото предложение само за съответната обособена позиция. 
Участниците представят толкова пликове №3, за колкото обособени позиции участват.

Отделните пликове №3 по съответните обособени позиции не се поставят в общ плик 
№3.
Техническото предложение и ценово предложение поставени съответно в плик №2 и 
плик №3 следва да бъдат подписани от лицето / лицата/, които по регистрация 
представляват участника или от пълномощника с нотариално заверено пълномощно, 
съгласно т. 2.1.19 от този раздел.

4. Плик №4- магнитен носител с техническо предложение за всички обособени 
позиции.

2.1.Съдържание на плик №1 -  „Документи за подбор”:
2.1.1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. 

Списъкът трябва да указва номерата на страниците на документите.
2.1.2.Заявление за участие -  попълва се Формуляр №1
2.1.3.Административни сведения -  попълва се Формуляр №2
2.1.4.Прилагат се попълнени декларации - Формуляри №3 и №4
2.1.5.Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код 

съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 
или едноличен търговец; копие от документа за самоличност, когато участникът е 
физическо лице.

2.1.6.При участници обединения - документ, подписан от лицата в обединението, в 
който задължително се посочва представляващият.

2.1.7.Документ за внесена гаранция за участие.
Размерът на гаранцията за участие в обществената поръчка е определен, съгласно 

чл. 59, ал. 2 от ЗОП и е видна като размер в Приложение №4, неразделна част от 
настоящата документация за всяка отделна обособена позиция.

Кандидатът внася гаранция за обособените позиции, за които подава оферта.
Възложителят допуска с един документ да бъде представена гаранция за участие 

за няколко обособени позиции. В този случай в документа е необходимо да бъдат 
изброени обособените позиции, за които се внася гаранция.

Забележка: Когато в документа за гаранция за участие няма достатъчно място за 
посочване на всички позиции, по които тя се внася, тогава участниците представят на 
Възложителя при подаване на офертата към този документ Справка за обособените 
позиции, по които е внесена гаранцията за участие.

При подадена оферта и невнесена гаранция за участие за съответна обособена 
позиция, офертата се счита неподадена за съответната обособена позиция.
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Възложителят има право да задържи гаранцията за участие съгласно чл. 61 от 
ЗОП и освобождава гаранциите за участие съгласно чл.62 от ЗОП.

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл.60 от Закона 
за обществени поръчки:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска 
банка в полза на ДПБ-с.Церова кория, ЕИК 000130079 със срок на валидност 120/сто и 
двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- парична сума, преведена по банкова сметка на ДПБ-с.Церова кория при УниКредит 
Булбанк, клон Велико Търново, сметка BG97UNCR75273140017701, код UNCRBGSF.

2.1.8.Доказателства за икономическо и финансово състояние:
2.1.8.1.Годишен финансов отчет /копия от годишния баланс и отчета за приходите 

и разходите на участника за предходната година/ за последната година - 2013 г. В 
случаите на новорегистрирани търговски дружества, такива документи не се изискват .

-Когато е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, но в 
търговския регистър не са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите 
отчети, Участниците трябва да представят заверени с мокър печат следните раздели: 
баланс и отчет за приходите и разходите -  подава се от Участника, от всички членове в 
Обединението и от всички Подизпълнители;

-Когато е представен ЕИК, съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър и в 
националния регистър са обявени в пълния обем и за съответните години финансовите 
отчети, Участниците не ги представят -  отнася се за Участника, за всички членове в 
Обединението и за всички Подизпълнители;

-Когато Участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
Обединения, представя финансовите отчети съгласно националното му законодателство. 
Документите трябва да са преведени на български език (за юридическо лице, което не е 
регистрирано в България).

2.1.8.2.Документ, удостоверяващ регистрацията по ЗДДС, ако участникът е 
регистриран - заверено от участника копие или декларация, че не е регистриран по ЗДДС

2.1.8.3.Декларация с информация за общия оборот и за оборота на стоките, които 
са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която 
кандидатът или участникът е учреден или е започнал дейността си -  Формуляр №5.

2.1.9. Доказателства за технически възможности и квалификация:
2.1.9.1. Декларация със списък на основните договори за доставки с предмет, 

предмета на настоящата поръчка или сходни, изпълнени през последните три години, 
включително стойностите, датите и получателите, придружен от З/три/ броя препоръки за 
добро изпълнение - формуляр №6.

2.1.9.2. Декларация от участника в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че в 
случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствения продукт по 
време на договора за изпълнение 2014/2016 година, количествата за лекарствения 
продукт са налични - попълва се Формуляр №7.

2.1.9.3.Заверено от участника копие на разрешителното за производство, 
издадено по реда на ЗЛПХМ (в случаите по чл.196, ал.1 от ЗЛПХМ) или за търговия на 
едро с лекарствени продукти или удостоверение за регистрация за търговия на едро с 
лекарствени продукти .

2.1.9.4.3аверено от участника копие на разрешение за внос, издадено по реда на 
ЗЛПХМ за лекарствени продукти, за които се изисква такова.

2.1.9.5.Лицензия, издадена по реда на Закона за контрол върху наркотичните 
вещества и прекусорите / ЗКНВП /, когато кандидатът участва за доставка на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения 2 и 3 на ЗКНВП.

2.1.9.6. Декларация от участника, че цените на лекарствените продукти, включени 
в Позитивния лекарствен списък -  Приложение№2, актуален към крайната дата за
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представяне на офертите, не надвишават държавно регулираната пределна цена, съгласно 
чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ .

2.1.9.7.Декларация от участника, че ще осигури в пълен обем необходимите 
количества от лекарствени продукти за целия срок на договора - Формуляр №8.

2.1.9.8.Декларация от участника, че разполага със складова база, която позволява 
в случай на необходимост по спешност съответните лекарствени продукти да бъдат 
доставени в лечебното заведение в разумен срок - до 12 /дванадесет/ часа от заявката по 
факс- Формуляр №8..

2.1.9.10.Декларация от участника, че разполага със съответните транспортни 
средства според спецификата на лекарствените продукти- Формуляр №8.

2.1 ЛО.Попълнен офертен формуляр -  формуляр №9.
2.1.11.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 5 ЗОП- формуляр 

№10и №12:
За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 5, т. 2, когато кандидатът или 

участникът е юридическо лице, е достатьчно подаване на декларация от едно от лицата, 
които могат самостоятелно да го представляват.

2.1.12.Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.2 ЗОП, посочени от 
възложителя в обявлението за обществена поръчка- формуляр №11:

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 2,т. 1,3 и 4 когато кандидатът или участникът е 
юридическо лице, е достатьчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат 
самостоятелно да го представляват.

Забележка:
Изискванията на чл.47,ал. 1, т. 1 и чл.47,ал. 2, т. 2 и 5 се прилагат, както следва:
1. при събирателно дружество - за лицата почл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 
закон;
2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено 
отговорните съдружници;
3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата почл. 141, ал. 2 от Търговския 
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 
1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, 
а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 
представляват кандидата или участника;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно лице 
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. 7, т. 
2 .

2.1.13. Декларация за наличие или липса на подизпълнител - Формуляр №13.
2.1.14. Декларация от подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на 

поръчката, вида на работите които ще извършват и дела на тяхното участие, ако 
участникът предвижда подизпълнители - Формуляр №14.

2.1.15.Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, участникът представя и съответните документи за тях, съгласно чл.56, ал.2 
ЗОП.

2.1.16.Когато кандидатът или участникът предвижда участието на подизпълнители 
при изпълнение на поръчката, изискванията по чл.47, ал. 1 и 5 и посочените в 
обявлението изисквания по ал. 2 се прилагат и за подизпълнителите.
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2.1.17.Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите по чл.56, ал.1, т.1 и 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението, съгласно чл.56, ал.З от ЗОП. Документите 
по чл.56, ал.1, т.4 и 5 се представят само за участниците, чрез които в обединението 
доказва съответствието си с критериите за подбор по чл.25,ал.2,т.6 .

2.1.18.Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо 
лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл.56, 
ал.1, т.1 ЗОП се представя в официален превод, а документите по чл.56, ал.1, т.4, 5, 6 и
11, които са на чужд език, се представят и в превод. Ако Участникът е обединение, 
документите се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението.

2.1.19.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата се подписва от 
упълномощен представител на участника. Пълномощното трябва да бъде издадено и 
подписано от лицето/лицата/, които по регистрация представляват участника, като 
съдържа изрично упълномощаване за подписване и подаване на офертата.

2.1.20.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника при отваряне на офертите, съгласно чл.68, ал.З от ЗОП, ако желае 
да присъства.

2.1.21.Проектът на договора не се попълва, но се парафира на всяка страница 
/подписва и подпечатва/ - ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА НЕ СЕ ПОПЪЛВА -  Формуляр №
15.

2.1.22.Декларация за приемане на условията в проекта на договор -  Формуляр №
16.

2.1.23.Декларация относно остатъчния срок на годност на медикаментите 
/лекарствените продукти/ - Формуляр №17. Срокът на годност на предлаганите 
медикаменти следва да бъде не по -малък от 60 на сто от обявения от производителя към 
датата на всяка доставка. В случай на доставка на лекарствен продукт с по-кратък срок от 
договорения срок на годност, Изпълнителят дължи неустойка както следва :

- 59,99% - 50% - 10 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;

2.1.23.1.Доставка на СТОКИ с остатъчен срок на годност по -малък от 30 на сто 
от обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на директора на 
ДПБ-с.Церова кория и то за конкретно определено от него количество.

2.1.23.2.Доставка на СТОКИТЕ с остатъчен срок на годност под 20% няма да 
бъдат заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.1.24. Декларация от участника за срок на валидност на ценовата оферта -  
Формуляр № 18. Оферта с по-малък срок на валидност от обявения в обявлението ще 
бъде отхвърлена, като несъответстваща на изискванията. Участниците са обвързани с 
офертите си за период от 120 /сто и двадесет/ календарни дни, считано от крайния срок 
за подаване на офертите. Възложителят може да поиска от класираните участници да 
удължат срок на валидност на офертите си до момента на сключване на договора за 
обществена поръчка.

2.1.25. Срок на отложено плащане и срок на изпълнение на обществената 
поръчка. Участникът попълва Формуляр №19 -декларация със срока на отложено 
плащане и срока на изпълнение на обществената поръчка.

Документите следва да бъдат подредени по описания по горе ред . 

2.2.Съдържание на плик №2 -  „Предложение за изпълнение на поръчката по 
обособена позиция № ...”:
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2.2.1 .Техническото предложение се изготвя и представя съгласно приложения 
образец Приложение №2 на хартиен носител и съдържа данни само за съответната 
обособена позиция.

2.2.2.Заверено от участника копие на валидно разрешение за употреба в страната, 
издадено по реда на ЗЛПХМ.

2.2.3.Заверено от участника копие на оторизационно писмо /или друг документ/ 
удостоверяващ представителната власт на кандидата, изрично упълномощен от 
притежателя на разрешението за употреба или негов представител на името на кандидата 
да оферира предлаганите лекарствени продукти за настоящата процедура за срока на 
действие на договора, както и доказателства за удостоверяване подписа под 
оторизационното писмо / за проследяване на връзката между притежателя на 
разрешителното за употреба и неговия упълномощен представител, ако има такъв/.

Забележка : Участниците представят толкова пликове №2 за колкото обособени 
позиции участват. Възложителят няма изискване към големината на пликовете, същите 
могат да бъдат и в малък формат.

2.3.Съдържание на плик №3 -  „Предлагана цена по обособена позиция

2.3.1. Предлаганата единична цена за единица мярка на предлагания продукт по 
международно непатентно наименование (INN) съгласно спецификацията (по 
приложения в документацията образец Приложение №3) е без включен ДДС, 
изчислена въз основа на предложената цена за лекарствен продукт по търговско 
наименование. Цената без ДДС да бъде записана до 4/четвърти/ знак след десетичната 
запетая.

Предложената цена за единица мярка на лекарствения продукт не трябва да 
превишава държавно регулираната пределна цена по реда на чл.258, ал.1 на ЗЛПХМ с 
включени надценки за търговец на едро и ДДС в съответствие с изискванията на 
Наредбата за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на 
лекарствените продукти

2.3.2.Предложената цена на лекарствения продукт по търговско наименование 
следва да включва стойността на стоката, опаковка, застраховка и транспорт до франко 
болничната аптека на МОБАЛ-гр.В.Търново, при срок на годност не по-малък от 60 на 
сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

2.3.3.Ценовото предложение се изготвя и представя съгласно приложения образец 
Приложение №3 на хартиен носител и съдържа данни само за съответната обособена 
позиция.

Забележка : Участниците представят толкова пликове №3 за колкото обособени 
позиции участват. Възложителят няма изискване към големината на пликовете, същите 
могат да бъдат и в малък формат.

2.3.4. Кандидатът е длъжен да оферира търговски продукти, съответстващи на 
изискванията и описанието, посочени в техническата спецификация.

2.4.Участникът представя в отделен запечатан непрозрачен плик №4- магнитен 
носител с техническо предложение за всички обособени позиции за които участва, който 
магнитен носител е необходим за нуждите на техническата обработка на оферти.

Техническото предложение се изготвя и представя съгласно приложения 
образец Приложение №2. Допустимо е файлът да се предостави на общоприет 
технически носител -  компакт диск, DVD и др.

Данните върху магнитния носител се попълват само в празните графи. 
Поредните номера, наименованията на позициите, включително номенклатурите по 
тях и количествата да не се променят, а да се попълват срещу всяка номенклатура 
търговското наименование, производител и оторизация.
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Информацията от този плик ще се използва за нуждите на техническата 
обработка на офертите.

ЗАБЕЛЕЖКА:
1. В техническото предложение в колона „ОТОРИЗАЦИЯ” - попълва се :

1 - когато участника ИМА ОТОРИЗАЦИЯ
0 - когато участника НЯМА ОТОРИЗАЦИЯ

2.Когато в техническото предложение в колона „ОТОРИЗАЦИЯ” е попълнено „0” 
и не е представена такава от участника, се приема, че той не е упълномощен и няма 
да му бъде изисквана допълнително такава.

3.В техническото и ценово предложение на лекарствените продукти в колона 
„НАИМЕНОВАНИЕ” - имената на лекарствените продукти да бъдат изписани 
ЗАДЪЛЖИТЕЛНО НА КИРИЛИЦА / С БУКВИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АЗБУКА/.

Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава или от 
изрично упълномощено от него лице.

Всички документи, представляващи копия, задължително се парафират “Вярно с 
оригинала”, подпис и мокър печат.

Офертата с приложените документи се представя в систематизиран вид и 
страниците се номерират съобразно списъка с документите.

2.5.3апечатване и маркиране на офертите
2.5.1.Документите задължително систематизирани и подредени съобразно 

изискванията на т.2 се запечатват в непрозрачни пликове №1 с надпис "Документи за 
подбор", плик №2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката по обособена
позиция № ......... ”, и плик №3 с надпис “Предлагана цена по обособена позиция
№ ......... ” и плик №4- магнитен носител с техническо предложение за всички обособени
позиции.

2.5.2.Плик №1, пликове №2, пликове №3 и плик №4 се запечатват в пети 
непрозрачен плик, в горния ляв ъгъл на който се изписва:

„Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично 
повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции, 
както следва............................................................... ”

Изброяват се номерата на обособените позиции за които участват.
В долния десен ъгъл участникът посочва, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес.
2.5.3 Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, 

пликове № 2 и 3 се представят за всяка от обособените позициите, като върху плика в 
горния десен ъгъл се записва обособената позицията за която се отнася.

2.5.4. Запечатаният плик се представя по реда на т.1.4. от Указанията за 
участниците.

З.Разглеждане. оценка и класиране на офертите

На основание чл.34 от ЗОП възложителят назначава комисия за провеждане на 
процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. В 
състава на комисията се включва задължително един правоспособен юрист, а останалите 
членове са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и 
практически опит в съответствие с предмета и сложността на поръчката. Комисията се 
състои от нечетен брой членове - най-малко пет. Комисията се назначава след изтичане 
на срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отваряне на офертите. 
Възложителят определя срок за работа на комисията, който не може да бъде по-дълъг от
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срока на валидност на офертите. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна 
обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята работа в комисията. Решенията на 
комисията се взимат с мнозинство от членовете й. Когато член на комисията е гласувал 
против дадено решение, той е длъжен да подпише протокола от заседанието на 
комисията с особено мнение и писмено да изложи мотивите си.

3.1.Отварянето и разглеждането на офертите се извършва на основание чл.68 от 
Закона за обществени поръчки.

На основание чл. 68а., ал.1 от Закона за обществени поръчки комисията уведомява 
възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за 
споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла начл. 
15 от Закона за защита на конкуренцията. В случаите по ал. 1 възложителят уведомява 
Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и 
приключването на процедурата.

3.2. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:
3.2.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56;
3.2.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 и посочените в 

обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2;
3.2.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 

условия на възложителя;
3.2.4.който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2;
3.2.5. за когото по реда начл. 68, ал. 11 е установено, че е представил невярна 

информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за 
подбор.

3.2.6.участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да 
уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
и 5, и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 в 7-дневен срок от 
настъпването им.

3.3.Отваряне на плика №3 “Предлагана цена”.
3.3.1.Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на 

изискванията на възложителя, не се отваря-чл. 69а, ал. 1 от ЗОП.
3.3.2.Комисията отваря плика с предлаганата цена, след като е изпълнила 

следните действия:
3.3.2.1. разгледала е предложенията в плик № 2 за установяване на 

съответствието им с изискванията на възложителя;
3.3.2.2. извършила е проверка за наличие на основанията по чл. 70, ал. 1 за 

предложенията в плик № 2;
3.4. На основание чл. 70 от ЗОП когато офертата на участник съдържа 

предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто 
по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 
същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена 
обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за 
представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от 
получаване на искането за това.

3.5.Оценяването на офертите се извършва на основание чл.71 от ЗОП.
З.б.На основание чл.72 от Закона за обществените поръчки се съставя протокол 

за разглеждането, оценяването и класирането на офертите .

Председателят, членовете на комисията и консултантите нямат право да огласят 
предложенията на участниците, освен пред определени длъжностни лица и контролни 
органи.
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4.Показатели и критерии за оиенка и класиране 
Показател за оценка и класиране е най-ниска предложена цена.

Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти по низходящ ред, като 
първият от тях се определя за изпълнител на обществената поръчка. При посочени 
еднакви цени за дадена позиция се провежда публичен жребий.

5,Определяне на изпълнител на обществената поръчка

5.1.На основание чл. 73 от Закона за обществените поръчки
Възложителят в срок от пет работни дни от приключване работата на комисията 

обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, определен за 
изпълнител, както и отстранените от процедурата участници и оферти и мотивите за 
отстраняването им. Възложителят изпраща в три дневен срок от издаването му 
решението си на участниците.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, 
възложителят е длъжен в тридневен срок от получаването да му осигури копие или 
достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да 
откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й 
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава 
конкуренцията.

5.2. На основание чл. 74 от Закона за обществените поръчки Възложителят 
сключва договор за обществена поръчка с участника, класиран от комисията на първо 
място и определен за изпълнител.
Възложителят може с решение да определи за изпълнител и да сключи договор с втория 
класиран участник в случаите, когато участникът, класиран на първо място:
1. откаже да сключи договор;
2. не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1;
3. не отговаря на изискванията начл. 47, ал. 1 и 5 или на посочените в обявлението 
изисквания на чл. 47, ал. 2.

6.Договор за обществена поръчка

На основание чл.41 и чл.41а от Закона за обществените поръчки се сключва 
писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител в резултата 
на проведената процедура.

Възложителят поканва спечелилия участник да подпише договора -  писмено с 
покана, изпратена по пощата с обратна разписка или връчена на ръка срещу разписка.

Поканата се изпраща на обявения адрес във Формуляр №2. Възложителят не носи 
отговорност за неправилно, непълно или неточно посочен адрес в Административните 
сведения.

При подписване на договора, участникът, определен за изпълнител представя: 
-документите по чл.47, ал.10 и чл.48, ал.2 от ЗОП
-документ за внесена гаранция за изпълнение на договора в размер на 2% от прогнозната 
стойност на същия за съответната обособена позиция.

Гаранцията се представя в една от следните форми: а) парична сума, която се 
внася по сметката на ДПБ-с.Церова кория в банка УниКредит Булбанк, клон Велико 
Търново, сметка BG97UNCR75273140017701, код UNCRBGSF; б) банкова гаранция с 
валидност най-малко 1 /един/ месец след изтичане срока на действие на договора в полза 
на ДПБ-с.Церова кория, ЕИК 000130079.

Гаранцията за изпълнение започва да тече от датата на сключване на договора и е 
със срок 30 /тридесет /дни след изтичане срока на договора.
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Гаранцията за изпълнение се освобождава след окончателното приключване на 
изпълнението на договора и при условията уговорени в него .

Възложителят не сключва договор, ако участника определен за изпълнител при 
подписване на договора:
- не представи документ за регистрация в съответствие с изискването по чл. 25, ал. 3, т. 2 
от ЗОП;
- не изпълни задължението по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП;
- не представи определената гаранция за изпълнение на договора;
- не извърши съответна регистрация, не представи документ или не изпълни друго 
изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката съгласно изискванията на 
нормативен или административен акт и е поставено от възложителя при откриване на 
процедурата.

Клаузите на договора трябва да са в съответствие с представения в документацията 
за участие проекто-договор и включват задължително всички предложения от офертата 
на участника, въз основа на които е определен за изпълнител. Неуточнените въпроси се 
уреждат по пътя на преговори между двете страни.

За всички неуредени въпроси във връзка със сключването, изпълнението и 
прекратяването на договорите за обществените поръчки се прилагат разпоредбите на 
Търговския закон и на Закона за задълженията и договорите.

7. Прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка

Прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва 
на основание чл.39 и чл.40 от Закона за обществените поръчки

8. Връщане на гаранцията за участие

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие на основание чл.61 от 
Закона за обществените поръчки .

Освобождаването на гаранцията за участие от Възложителя се извършва на 
основание чл.62 от Закона за обществените поръчки

III. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

1. Поръчката е за доставка на медикаменти / лекарствени продукти / по 
обособени позиции, подробно посочени в Приложение №1, въз основа на писмени заявки 
от възложителя.

2. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина -  да притежават разрешение за употреба в 
страната и разрешение за продажба на всяка отделна партида, издадени от ИАЛ.

3. Лекарствените продукти, включени в лекарствен списък на Министерство на 
здравеопазването ПРИЛОЖЕНИЕ 2 - Лекарствени продукти, заплащани от бюджета на 
лечебните заведения по чл. 5 от Закона за лечебните заведения и от бюджета на 
лечебните заведения с държавно и/или общинско участие по чл. 9 и 10 от Закона за 
лечебните заведения следва да бъдат с държавно регулирана пределна цена, съгласно 
чл.258, ал.1 от ЗЛПХМ.

4. Кандидатите да са оторизирани представители на производителите или 
притежателите на разрешението за употреба на предлаганите от тях лекарствени 
продукти.
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5. Остатъчният срок на годност на лекарствените продукти към датите на 
доставка трябва да бъде не по-малък от 60 % от обявения върху опаковката към датата на 
доставка.

6. Кандидатите за изпълнение на обществената поръчка трябва да притежават 
разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти.

7. Кандидатите за изпълнение на обществената поръчка трябва да притежават 
лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато участват за доставка на лекарствени 
продукти, съдържащи наркотични вещества от Приложения 2 и 3 на ЗКНВП.

8. Лекарствени продукти се доставят франко склада на болничната аптека на 
МОБАЛ-гр. Велико Търново с транспорт на доставчика, като цената на транспорта се 
включва в крайната цена.

9. Количествата на отделните обособени позиции ще бъдат възлагани с писмена 
заявка в рамките на договореното прогнозно годишно количество.
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ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
в процедура за възлагане на обществена поръчка

Настоящото заявление е подадено от

Формуляр №1

/наименование на кандидата/ 
и подписано
от...........................................................................................................................................................

/трите имена и ЕГН/
в качеството му на

/длъжност/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова 
кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позиции”, при условията, обявени в документацията за участие и приети от 
нас.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата 
до изтичане на 120 /сто и двадесет/ календарни дни от датата на провеждане на 
процедурата.

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на Договора 
настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и Възложителя, което 
ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие.

Заявяваме, че ако ни бъде възложена поръчката, сме съгласни да внесем гаранция 
за добро изпълнение от 2% от прогнозната стойност на договора без ДДС, която 
Възложителят ще освободи след изпълнението му.

Ние приемаме, че изборът на Възложителя е единствено и изключително негово 
право и не подлежи на обжалване по целесъобразност.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №2

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

вписано в Търговски регистър с ЕИК

адрес:

тел.

представляван

факс: e-mail:

от:

ЕГН

гр.......

адрес:

обслужваща

л.к. №. МВР-

банка:

BIC:

титуляр на

IB AN:

сметката:

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:..................

Име и фамилия:..................

Длъжност:............................
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Формуляр №3

Подписаният

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 9

представител на

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

декларирам, че съм запознат с всички обстоятелства, които биха повлияли при 

изготвянето на Офертата ми.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................

Д Е К Л А Р А Ц И Я
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Формуляр №4

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Подписаният

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

представител на

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

декларирам, че при изпълнение на обществената поръчка с предмет: "Доставка 
на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”, се задължавам 
да спазвам действащите в страната норми, стандарти и изисквания по безопасност, 
хигиена и всички други нормативи, свързани с изпълнението на обществената поръчка.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №5

за общия оборот и оборота от стоки, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка за 2011 г., 2012 г. и 2013 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният/ата

(трите имена)
ЕГН.......................................... . л.к. № ...................................... издадена н а .................................
от ................... . адрес: ....................................................... в качеството си на

на

{наименование на участника)
с ЕИК.......................................................................................................... . със седалище и адрес
на управление

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Общият ни оборот и оборота от стоки, сходни с предмета на настоящата 
обществена поръчка за 2011 г., 2012 г. и 2013 г. са както следва:

Оборот 2011г. 2012г. 2013г. Общо
Общ оборот на участника

Оборот от стоки, сходни с 
предмета на поръчката

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №6

с основните договори за доставка на лекарствени продукти, изпълнени през 
последните три години, получателите, датите и стойностите.

Долуподписаният/ата
...............................................................................................................................................................

(трите имена)
ЕГН.......................................... . л.к. №..................................... , издадена н а .................................
от ................... , адрес: ...................................................... , в качеството си на

СПИСЪК - ДЕКЛАРАЦИЯ

(наименование на участника)
с ЕИК.......................................................................................................... . със седалище и адрес
на управление

ДЕКЛАРИРАМ

За верността на списъка с основните договори, изпълнени през последните три години 
2011 г„ 2012 г. и 2013 г . :

Изпълнени договори през Дата
на

договора

Стойност
на

договора

Получател

1.

2.

3.

...

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................
21



Декларатор :.... 

Име и фамилия- 

Длъжност:



Формуляр №7

в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

Д Е К Л А Р А Ц И Я

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

Че количествата от лекарствените продукти, чието Разрешение за употреба изтича 

по време на договора за изпълнение 2014/2016 година, са налични и ще бъдат осигурени 

за целия срок на договора.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №8

Д Е К Л А Р А Ц И Я
относно осигуряване в пълен обем необходимите количества от лекарствени продукти

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Че ще осигуря в пълен обем необходимите количества от лекарствени продукти 

за целия срок на договор.

2. Че разполагам със складова база, която позволява в случай на необходимост по 
спешност съответните лекарствени продукти да бъдат доставени в МБАЛ- 
гр.В.Търново в разумен срок - до 12 /дванадесет/ часа от заявката по факс.

3. Че разполагам със съответните транспортни средства според спецификата на 

лекарствените продукти.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №9

ОФЕРТЕН ФОРМУЛЯР
за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка

До: ДПБ-с.Церова кория
На вниманието на: Д-р Валентина Генова-директор

от

със

управление:.

седалище и адрес на

тел.:.

вписано

ЕИК....................

представлявано

факс:............

Търговски регистър

e-mail:

от

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящето Ви отправяме оферта за участие в обявената от Вас обществена 
поръчка чрез открита процедура с предмет: „Доставка на медикаменти за нуждите на 
ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции”, съгласно обявление обнародвано в 
електронната страница на АОП.

Декларираме, че сме запознати с указанията и условията за участие в обявената от 
Вас процедура. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения.

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 
ангажименти са валидни за срок от 120 календарни дни, считано от крайния срок за 
подаване на офертите.

Дружеството е специализирано в извършването на

......................................................................................................................  дейности, като в
предмета му на дейност са включени:
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Поръчката ще бъде изпълнена, както следва:

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за 
участие, ние предлагаме да изпълним поръчката, в съответствие с изискванията на 
Проекто-договора и за Договорната цена, съгласно Приложението за стойност на 
единичните цени.

Предлаганата от нас цена е посочена в плик №3 -  „Предлагана цена по 
обособена позиция № ........ ” неразделна част от офертата.

При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на 
възложителя, съгласно документацията за участие.

Запознати сме и приемаме условията на проекта на договора. Ако бъдем 
определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да 
внесем гаранция за изпълнение на поръчката в размер на 2% от общата прогнозна 
стойността без ДДС на същия. Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след 
приключване на изпълнението на договора и при условията посочени в него.

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на 
договора ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата на 
обстоятелствата съгласно чл.47, ал.10 и чл. 48, ал.2 от Закона за обществените поръчки.

С настоящето потвърждаваме, че тази оферта е съобразена с валидността, 
изисквана от тръжната документация.

Дата .................. 2014год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:......................................................................
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Формуляр №10

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в Търговски регистър с ЕИК.......................................................................  с
настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:

1 .Не съм осъждан с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - чл. 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - чл. 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и чл. 321а от Наказателния 
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - чл. 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - чл. 252 от Наказателния кодекс.
е) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по чл. 3, 
ал. 2.

2. Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;
3. Представляваното от мен дружество не се намира в производство по 

ликвидация или в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови 
актове.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 
на неверни данни в настоящата декларация.
Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:...........................................................................
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Формуляр №11

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.2 от Закона за обществените поръчки 

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... , изд. на ............................... г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в Търговски регистър с ЕИК........................................................................ с
настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:

1. Представляваното от мен дружество не е в открито производство по 
несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 
смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, 
или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност 
съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, 
включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и 
сигурността;

2а. Не съм виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена 
поръчка, включително по отношение на сигурността на информацията и сигурността на 
доставките в поръчки по чл. 3, ал. 2, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно 
решение;

3. Представляваното от мен дружество няма задължения по смисъла на чл. 162, 
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, 
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване 
или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за 
социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът 
или участникът е установен;

4.Нямам наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно 
пребиваващи чужденци през последните до 5 години

5. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от 
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени 
поръчки;

6. Не е установено от службите за сигурност по смисъла на Закона за защита на 
класифицираната информация, въз основа на каквито и да е доказателства, включително 
разузнавателни средства, че не притежава необходимата надеждност, която изключва 
заплаха за националната сигурност, при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.

28



Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 
на неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:...........................................................................
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Формуляр №12

Д Е К Л А Р А Ц И Я
по чл.47, ал.5 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в Търговски регистър с ЕИК........................................................................ с
настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество няма :

1. лица по ал. 4, които са свързани лица с възложителя или със служители на 
ръководна длъжност в неговата организация.

2. лица които са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за 
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 
Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената процедура за 
възлагане на малка обществена поръчка.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 
на неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Подпис и печат:............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:...........................................................................
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Формуляр №13

за наличие или липса на подизпълнители

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... , изд. на ............................... г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

Д Е К Л А Р А Ц И Я

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ:

- че при изпълнението на обществената поръчка с предмет „Доставка на 
медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

ще ползвам / няма да ползвам подизпълнители;
/ненужното се зачертава/

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:...........................................................................
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Формуляр №14

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

за съгласие за участие като подизпълнител

Долуподписаният/ата
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................9

(трите имена)
ЕГН.......................................... . л.к. №..................................... . издадена н а .................................
от ................... . адрес: ....................................................... в качеството си на
..................................................... . на

(наименование на участника)
с ЕИК.......................................................................................................... . със седалище и адрес
на управление

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ

Представляваното от мен
лице....................................................................................................................... .

/посочете юридическото или физическото лице, която
представлявате/

изразява съгласие да участва като подизпълнител на

/наименование на участника/
при изпълнение на горепосочената поръчка.

Дейностите, които ще изпълняваме, като подизпълнител са:

/видове дейности, както и дела на участие в съответната позиция/

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право 
да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №15

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДПБ-с.Церова кория
ПРЕДМЕТ: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции”.

П Р О Е К Т О Д О Г О В О Р

Д нес,....................................година в с. Церова кория се сключи настоящия договор
между:

1. Държавна психиатрична болница-с.Церова кория, обл. Велико Търнво,
представлявана от Д-р Валентина Генова - директор, в качеството си на орган по чл.7, т.З 
от ЗОП, Стефка Василева Хрелева-Главен счетоводител, с адрес с. Церова кория, ул. 
„Втора”, №27, ЕИК по БУЛСТАТ 000130079, наричана за краткост ’’ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от 
една страна и от друга страна

2.
....................................................................................................................................................... със
седалище: град ............., адрес на управление: .........................
........................................................... . регистриран в Търговски регистър с
ЕИК.................................................................................................. . представляван от
..................................................................................................................................................... с ЕГН
.............................................. . наричана по долу накратко ’’ИЗПЪЛНИТЕЛ”, на основание
чл.41 от ЗОП и Решение о т ............................. година на Възложителя, за следното:

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави 

медикаменти /лекарствени продукти/ за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции, наричани за краткост СТОКИ, по приложения списък (Приложение №1 за
съответните спечелени от кандидата обособени позиции № ........  ), предназначени за
нуждите на ДПБ-с.Церова кория.

1.2.Настоящият договор влиза в сила о т ........................... година.
1.3. Срокът на договора е 24 месеца, считано от датата на влизането му в сила.

За доставката на лекарствените продукти по ал.1 от този договор Възложителят се 
задължава да заплаща на Изпълнителя единична цена за продукт, съгласно цените в 
ценовата оферта на Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор.

II. ПЕНА. НАЧИН НА ЗАПЛАЩАНЕ
2.1. Единичната цена на стоките по чл.1. без ДДС е посочена в ценова оферта на 

Изпълнителя, която е неразделна част от настоящия договор.
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2.2. Цената на СТОКАТА по търговско наименование включва стойността на 
стоката, застраховка и транспорт до краен получател, при срок на годност не по-малък от 
60 на сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка.

2.4. Цената е определена до краен получател и не превишава регистрираната цена на 
производител, плюс максимално допустимата надценка за търговец на едро, без включен 
ДДС.

2.5. Цената, посочена в офертата, неразделна част от настоящия договор е 
ПОСТОЯННА и не може да се променя до края на действие на този договор, освен в 
случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП. В случай, че през време на действие на договора 
стойността по чл.20 от Наредбата за условията, правилата и критериите за 
включване, промени и/или изключване на лекарствените продукти от Позитивния 
лекарствен списък стане по-ниска от договорената, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ безусловно 
ще заплаща лекарствените продукти по по-ниската цена, считано от датата на 
влизане в сила на конкретното решение на Комисията по Позитивния лекарствен 
списък.

2.5. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е д о ..... ,00 лв. (........), без
включен ДДС .

2.6. Общата прогнозна стойност на доставките по договора е д о ..... ,00 лв. (........), с
включен ДДС.

2.7. Заплащането на стоките по договора се извършва отложено в срок до ............
( .............................................. ) дни, след представяне на следните документи:

а) оригинална фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - 
оригинал и заверено копие;

б) приемателно - предавателни протоколи;
в) лекарствените продукти да са придружени с разрешения за продажба на 

партидите, издадени от Изпълнителна агенция по лекарствата -  оригинал или нотариално 
заверено копие. В случай, че разрешението за продажба не е издадено на името на 
изпълнителя, следва да се представи приемателно-предавателен протокол или фактура за 
прехвърляне на стоките.

2.8.В случай, че посочените в чл. 2.7. документи са нередовни или не са 
комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемателно-предавателен 
протокол за изправяне на нередностите. Срокът по чл. 2.7. за плащане на доставката, 
започва да тече от датата на представянето на последния изискуем се документ.

2.9.Плащането на СТОКИТЕ се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез банков превод по 
сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както следва: Банка

BIC: ........................................
IB AN:......................................................................................................................

III. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
3.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да доставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ -  СТОКИТЕ, по 

количества точно по заявката за своя сметка до болничната аптека на МОБАЛ- 
гр.Велико Търново.

3.2. Да достави СТОКИТЕ със срок на остатъчна годност не по -  малко от 60 %.
3.3. Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря на 

техническите изисквания на производителя, което се удостоверява със сертификат за 
качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя.

3.4. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на СТОКИТЕ, предмет 
на настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60 % (шестдесет процента) от 
обявения от производителя.

3.4.1. В случай на доставка на СТОКИТЕ с по -  кратък от договорения срок на 
годност ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, както следва:
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- 59,99% - 50% - 10 % върху стойността на доставката;
- 49,99% - 40% - 20 % върху стойността на доставката;
- 39,99% - 30% - 30 % върху стойността на доставката;
- 29,99% - 20% - 40 % върху стойността на доставката;

3.4.2.Доставка на СТОКИ с остатъчен срок на годност по -малък от 30 на сто от 
обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на директора на 
ДПБ-с.Церова кория и то за конкретно определено от него количество.

3.4.3.Доставки на СТОКИТЕ с остатъчен срок на годност под 20% няма да бъдат 
заплащани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.5. Да доставя СТОКИТЕ, придружени с надлежни документи в оригинална опаковка 
и с ненарушена цялост.

3.6. Да извърши доставката с грижата на добър търговец.
3.7. Доставката на СТОКИТЕ се извършва до 72 /седемдесет и два/ часа след 

направена писмена заявка. В заявката ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ определя вида и броя на 
СТОКИТЕ, които желае да му бъдат доставени.

3.8. При писмена заявка за спешна доставка, следва да бъде доставена в срок до 12 
/дванадесет/ часа от получаване на заявката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и в количествата, точно 
определени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

3.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава при невъзможност от доставка на заявените 
количества в срока по 3.7 веднага да изпрати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ отказно писмо. Ако в 
срока по 3.7 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не получи заявените количества и не получи отказно 
писмо и това се повтори повече от два пъти, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 
договора за съответните обособени позиции.

3.10. Ако по време на действие на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно 
не доставя заявените количества в срока по 3.7 , т.е. това се повтори повече от два пъти 
или повече от два пъти изпрати отказно писмо за невъзможност от извършване на 
доставка на заявените количества, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора 
с него за съответните обособени позиции.

3.11. Доставянето на по -  малки количества от заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
количества се счита за невъзможност от доставка и се приравнява на отказно писмо за 
недоставените количества и ако това се повтори повече от два пъти ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 
има право да развали договора за съответните обособени позиции.

3.12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да спира доставките поради просрочване на 
задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за заплащането им след изтичане на срока на 
отложено плащане. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има правото да начисли законната 
лихва. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ спре доставките поради просрочване на задължението за 
заплащане, то ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати настоящия договор с 
едноседмично писмено предизвестие, като в този случай не се начислява законна лихва 
върху неизплатените доставки.

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
4.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати уговорената цена в размера, по начина 

и сроковете, определени в настоящия договор.
4.2. Да получи и приеме доставените СТОКИ в срока по този договор и качество, 

отговарящо на стандартите за съответната СТОКА чрез подписване на приемо- 
предавателен протокол от оторизирано лице на МОБАЛ гр. В.Търново.

4.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от 
изискванията за доставката на СТОКИТЕ от настоящия договор, да откаже приемането на 
част или цялото количество СТОКИ, както и да откаже за заплати съответната цена, 
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни своите задължения, съгласно договора.
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У.ПРЕДАВАНЕ НА СТОКАТА. ПРЕМИНАВАНЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И
РИСКА

5.1. Предаването и приемането на доставените СТОКИ, става с приемо-предавателен 
протокол, подписан от представител на МОБАЛ В.Търново и упълномощено лице на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 2 (два) екземпляра. Подписаният протокол е основание за 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да издаде фактура за доставените стоки.

5.2. Рискът от погиване и повреждане на СТОКИТЕ се носи от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 
момента на подписване на протокола по т. 5.1.

5.3. Преминаването на собствеността върху СТОКИТЕ става в момента на 
подписването на протокола от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.4. В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осигурява проверка на рекламираните СТОКИ от контролна 
организация в присъствието на представители на двете страни, за което се съставя 
надлежен протокол.

5.5 Констатирани несъответствия при доставката се отстраняват след проверката на 
стоките по фактурата и допълнително уточнение с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VI. ОТГОВОРНОСТ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
6.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че е собственик на доставените СТОКИ от всяка 

доставка.
6.2. При недостатъци, повреди, дефекти, констатирани от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след 

получаване на СТОКИТЕ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последния се задължава да съдейства на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняването им.

VII. ГАРАНЦИЯ ЗА ДОБРО ИЗПЪЛНЕНИЕ
7.1. При подписване на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представи в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора за 
обществена поръчка в размер на 2% от общата му прогнозна стойност без ДДС или 
 лв. / ......................... /, която ще се освободи след неговото приключване.

7.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
от 30 /тридесет/ работни дни, след извършване на цялата доставка, в случай че са 
изпълнени задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, съгласно настоящия договор, чрез 
връщане сумата по банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
БАНКА:

BIC :........................................................... , IB AN:

7.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в 
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за 
решаване от компетентен съд.

VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА И НЕУСТОЙКИ
8.1.Настоящият договор може да бъде прекратен в следните случаи:
8.1.1.По взаимно съгласие. В този случай никоя от страните не дължи обезщетение на 

другата.
8.1.2.С изпълнението му.
8.1.3.Ако изпълнението на договора стане невъзможно, поради независещи от 

страните причини. В този случай никоя от страните не дължи на другата обезщетение.
8.1.4.При прекратяване на юридическото лице ИЗПЪЛНИТЕЛ, освен ако се даде 

съгласие договорът да бъде продължен с правоприемник.
8.1.5.При влязло в сила решение за обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
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8.1.6. Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при констатиране в течение на изпълнение 
на договора на нарушенията посочени 3 .8 ,3 .9и3.10от този договор.

8.1.7. Едностранно с едноседмично предизвестие от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 
писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ако се установи, че по време на изпълнение 
на договора СТОКИТЕ предмет на този договор покажат дефект трайно повтарящ се при 
тяхната употреба в следствие на което същите стават негодни за употреба или крият риск 
от възникване на опасност за здравето на пациентите.

8.2.При забава от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при заплащане на дължимото по 
настоящия договор възнаграждение, той дължи законната лихва върху сумата за периода 
на забавата, освен в случаите на чл. 3.12, изречение трето.

8.3.В случай на причиняване на вреда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ поради причина, 
дължаща се на доставени некачествени СТОКИ, като отклонението от качеството е 
констатирано при потреблението им, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава за своя сметка да 
възстанови причинената вреда.

8.4.В случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не достави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ СТОКИТЕ в 
срока по 3.7.и по 3.8 от този договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
неустойка в размер на 1% на ден върху стойността на просрочената доставка, но не- 
повече от 10% от стойността на недоставените СТОКИ. Сумата може да се удържи от 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и при изплащането й по представената фактура.

8.5. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при условията на точка 3.12 от този договор.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
9.1.Настоящият договор не може да бъде изменян и допълван с анекс.
9.2.Всички съобщения и уведомления между страните по настоящия договор ще 

бъдат в писмена форма за действителност, която ще се смята спазена и при отразяването 
им по факс, и други, в случаите предвидени в договора.

9.3.Всеки спор относно съществуването и действието на настоящия договор или във 
връзка с него, или с неговото нарушение, включително споровете и разногласията 
относно действителността, тълкуването, прекратяването, изпълнението и неизпълнението 
му, ще се уреждат по взаимно споразумение между страните, а когато това се окаже 
невъзможно - по съдебен ред.

9.4.Страните по настоящия договор се задължават да не преотстъпват на трети лица 
информацията, разменена по адрес на съвместните търговски преговори или 
предоставената под формата на оферти, спецификации и други.

9.5.Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до нищожност на 
друга клауза или на договора като цяло.

9.6.3а неуредените въпроси по този договор се прилагат разпоредбите на ЗЗД, ЗОП и 
действащото законодателство на Република България.

Неразделна част от този договор е офертата на Изпълнителя от проведената 
процедура.

Договорът се изготви в 3 /три/ еднообразни екземпляра, два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 
един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ:

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ИЗП.ДИРЕКТОР: УПРАВИТЕЛ:
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/ Д-р В. Генова /

/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/Ст.Хрелева /



Формуляр №16

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... , изд. на ............................... г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

Д Е К Л А Р А Ц И Я

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

Запознат съм със съдържанието на проекта на договор, част от 
документацията за възлагане на обществената поръчка с предмет: "Доставка на 
медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”, 

и приемам без възражение условията посочени в него.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:..........................................................................
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Формуляр №18

относно срока на валидност на ценовата оферта

Долуподписаният 

с адрес:.........

лична карта № ...................................... , изд. на ............................... г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

Д Е К Л А Р А Ц И Я

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

Срок на валидност на ценовата оферта ........................ / ....................................... /
календарни дни от крайния срок за подаване на оферти /не по-малко от 120 календарни 
дни/.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата ..................2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:.............................................................................
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Формуляр №19

Д Е К Л А Р А Ц И Я
относно срока на отложено плащане и срока на изпълнение на обществената поръчка с 

предмет: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции”.

Долуподписаният

с адрес:

лична карта № ...................................... . изд. на ...............................г. от МВР - гр.
...................................... в качеството си на

на

със седалище и адрес на управление:

вписано в ............................................................................................. с
ЕИК......................................... с настоящата декларация

ДЕКЛАРИРАМ,

1. Срок на отложено плащане
........................................................................................................  след издаване на фактура за
съответната партида медикаменти.

2. Срокът за изпълнение на обществената поръчка е 24/двадесет и четири/ месеца 
считано от датата на сключване на договора.

Известна ми е отговорността по чл.313 от Наказателния кодекс за вписване на 

неверни данни в настоящата декларация.

Дата .................. 2014 год.

гр./с/...................................

Декларатор :............................................................

Име и фамилия:...........................................................

Длъжност:.............................................................................
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Предмет на обществена поръчка: ’’Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова 
кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по

обособени позиции”

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Обособе АТС код Международно непатентно Лекарствена форма Количество на Прогнозно
на наименование лекарствено количество

позиция вещество

I N03 AGO I Valproic acid tabl. gastr. res. 200mg 600
2 N03AG0I Valproic acid caps, gastr. res. 300mg 1 000
3 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 300mg 1 000
4 N03AG01 Valproic acid capsl. gastr. res. 500mg 8 000
5 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 500mg 21 000
6 N03AF01 Carbamazepine tabl. 200mg 1 300

7 N04AA02 Biperiden tabl. 2 mg 140 000
8 N04AA02 Biperiden amp. 5 mg/ml

oo

N LBPOJ1ЕНТИ ЦИ
9 N05AA01 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 2 800
10 N05AF03 Chlorprothixene tabl 15 mg 125 000
11 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200m g/lm l 40
12 N05AF05 Zuclopenthixol ACUPHASE amp. 50m g/lm l 40
13 N05AD01 Haloperidol tabl 1.5 mg 65 000
14 N05AD01 Haloperidol amp. 5 mg/ml 2 600
15 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ml - 2 ml 20
16 N05AB02 Fluphenazine solution for injection 25 mg/ml 800
17 N05AH02 Clozapine tabl. 100mg 11 000



18 N05AH04 Quetiapin prolongea-release tabl. zuOmg 6 000
19 N05AH04 Quetiapin prolongea-release tabl. 300mg 1 200

20 N05AH04 Quetiapin film-coated tablets lOOmg 600
21 N05AH04 Quetiapin film-coated tablets 200mg 3 600
22 N05AX08 Risperidone tabl. film 2 mg 78 000
23 N05AX08 Risperidone tabl. film 3 mg 3 000
24 N05AX08 Risperidone tabl. film 4 mg 10 000

25 N05AX08 Risperidone
powder for suspension for injection, 

prolonged release + solvent 25mg 20

26 N05AX08 Risperidone
powder for suspension for injection, 

prolonged release + solvent 37.5mg 20

27 N05AX08 Risperidone
powder for suspension for injection, 

prolonged release + solvent 50mg 20
28 N05AX08 Risperidone oral solution 30ml 20
29 N0SAX13 Paliperidone prolonged release tablets 6mg 1 200
30 N05AL05 Amisulpride tabl. film 400 mg 7 200
31 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 10 mg 450
32 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 15 mg 450
33 N05AH03 Olanzapine orodispersible tabl 15 mg. 450
34 N05AX12 Aripiprazol tabl. 15 mg 2 100

ЛНКС'11
35 N05BA12 Alprazolam tabl. 0.500 mg 1 200
36 N03AE01 Clonazepam tabl. 2 mg 2 460
37 N05BA09 Bromazepam tabl. 3mg 2 400
38 N05BA01 Diazepam amp. 5 mg/ml-2 ml 3 000
39 N05BA01 Diazepam tabl lOmg 108 000

A I I T I f  r|ЕТ1РЕСЛНТ1 *

40 N06AB10 Escitalopram film -coated  tab le t 10 mg 5 300
41 N06AX11 M irtazapine tabl 30 mg 300
42 N06AA21 M aprotiline tabl. film 25 mg 1 700
43 N06AX16 Venlafaxin c ap s .p ro lo n g 75mg 1 200
44 N06AB05 Paroxetin film -coated  tab le t 20mg 600
45 N06AB06 Sertraline film coated tablets 50mg 600
46 N06AX17 Milnacipran capsule hard 50mg 600



47 N06AX22 Agomelatine film-coated tablets  ̂ <jmg 600
ПСИХОСТИМУЛАНТИ

48 N06BX03 Piracetam caps. 400 mg 6  0 0 0

49 N06BX03 Piracetam sol. For inj. 200mg/ml-5ml 466

50 J01DD04 Ceftriaxone fl. 2 g 150
51 J01DB01 Cefalexin caps. 1 OOOmg 840
52 J01CA01 Ampicillin caps. 500mg 480
53 J01CA04 Amoxicillin film.tabl. 1000 mg 2 400
54 J01AA02 Doxycycline caps. lOOmg 400
55 J01GB06 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 ml 50
56 J01GB03 Gentamycin amp. 40 mg/2 ml 400
57 J01BA01 Chloramphenicol caps. 250 mg 600
58 N02BB02 Metamizol tabl 500mg 10 000
59 N02BB02 Metamizole sodium sol.for inj. 1 OOOmg 300
60 J01MA02 Ciprofloxacin tabl. 500 mg 500
61 J01MB02 Nalidixic acid tabl. 500 mg 400
62 R06AC03 Chloropyramin tabl. 25mg 1600
63 A11DA0T Thiamine amp. 80 mg

oo

64 A11HA02 Pyridoxin hydrchl. amp. lOOmg

oo

65 A03BBOI Butylscopolamine tbl. 10 mg 1 500
66 R05CB02 Bromhexin tabl. 8 mg 4 000
67 B03BA01 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 200
68 A11GA01 Acidum ascorbicum tabl. 100 mg 6 000
69 A11GA01 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 500
70 A03FA01 Metoclopramid tabl. 10 mg 1 200
71 A10BB01 Glibenclamid tabl 3,5 mg 2 000
72 C02AC01 Clonidin tabl 0,15mg 5 000
73 C09AA02 Enalapril tabl 10 mg 3 000
74 N02BE01 Paracetamol tabl 500mg 8 500
75 R03DA05 Aminophyllin tabl 100 mg 400
76 B05BB02 Glucose,Sodium chloride infusion 5%,500ml 500
77 B05CB01 Natr.chloratum infusion 0,9%  500 ml 200
78 A07DA03 Loperamid caps 2mg 2 000
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losion

sol.

т(Ю т1 

5% 50  Ml

300
50

litre
70% - 1000m 1 40

sol. 120
tabl. 500mg 3 600
tabl. 5mg/500mg 2 200
dr. 22.50mg 8 000

tabl. 5mg 1 800
tabl. 40mg 1 200
ung 90g 260

am p 40mg 80
tabl. 40mg 240
tabl. 25mg 1 400

P03AX

D08AG03

D08AX08

D08AA01

N02BA01

A03DA02

A05BA03

C01CA17

A03AD02

D08AG02

D07AC14

C03CA01

C03DA01

Viprin

Jod

Ethanol

Ethacridine

Acetylsalicylic acid

Pitofenon/M etamisole

Silymarin

Midodrine

Drotaverin

Povidone-jodine

M ethylprednisolone acep on ate

Furosemide

Spironolactone



Приложение №2

Предмет на обществена поръчка: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, 
чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени

позиции”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обос ATC Международно Лекарстве Количеств Наименование Прогнози Предлага Произво Оторизац
обена код непатентно на форма о на о на дител ия
позиц наименование лекарствен количеств опаковка

ия о вещество о
№

1 N03 AGO 1 Valproic acid tabl. gastr. res. 200mg 600

2 N03AG01 Valproic acid caps, gastr. res. 300mg 1 0 0 0

3 N03 AGO 1 Valproic acid tabl. prolong 300mg 1 0 0 0

4 N03AG01 Valproic acid
capsl. gastr. 

res. 500mg 8  0 0 0

5 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 500mg 2 1  0 0 0

6 N03AF01 Carbamazepine tabl. 200mg 1 300



( (

7 N04AA02 Biperiden tabl. 2 mg 140 000

8 N04AA02 Biperiden amp. 5 mg/ml 100

НЕВРО ЛЕПТИ ЦИ

9 N05AA01 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 2 800

10 N05AF03 Chlorprothixene tabl 15 mg 125 000

11 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200m g/lm l 40

12 N05AF05
Zuclopenthixol
ACUPHASE amp. 50m g/lm l 40

13 N05AD01 Haloperidol tabl 1.5 mg 65 000

14 N05AD01 Haloperidol amp. 5mg/ml 2 600

15 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ml - 2 ml 20

16 N 05A B 02 Fluphenazine
solution for 

injection 2 5  m g/m l 800

17 N05AH02 Clozapine tabl. lOOmg 11 000

18 N05AH04 Quetiapin
prolongea- 

release tabl. 200mg 6 000

19 N05AH04 Quetiapin
prolongea- 

release tabl. 300mg 1 200

20 N05AH04 Quetiapin
film-coated

tablets lOOmg 600

21 N05AH04 Quetiapin
film-coated

tablets 200mg 3 600

22 N05AX08 Risperidone tabl. film 2 mg 78 000
23 N05AX08 Risperidone tabl. film 3 mg 3 000
24 N05AX08 Risperidone tabl. film 4 mg 10 000



(

25 N05AX08 Risperidone

suspension for 
injection, 
prolonged 25mg 20

26 N05AX08 Risperidone

suspension for 
injection, 
prolonged 37.5mg 20

27 N05AX08 Risperidone

powder for 
suspension for 

injection. 50mg 20

28 N05AX08 Risperidone oral solution 30ml 20

29 N05AX13 Paliperidone
prolonged 

release tablets 6mg 1 200
30 N05AL05 Amisulpride tabl. film 400 mg 7 200
31 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 10 mg 450
32 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 15 mg 450

33 N05AH03 Olanzapine
orodispersible

tabl 15mg. 450
34 N05AX12 Aripiprazol tabl. 15 mg 2 100

AH КС:иолитици
35 N05BA12 Alprazolam tabl. 0.500 mg 1 200
36 N03AE01 Clonazepam tabl. 2 mg 2 460
37 N05BA09 Bromazepam tabl. 3mg 2 400
38 N05BA01 Diazepam amp. 5 mg/ml-2ml 3 000
39 N05BA01 Diazepam tabl lOmg 108 000

АНТИДЕПРЕСАНТИ
40 N06AB10 Escitalopram tab le t 10 mg 5 300
41 N06AX11 M irtazapine tabl 30 mg 300
42 N06AA21 M aprotiline tabl. film 25 mg 1 700
43 N06AX16 Venlafaxin cap s .p ro lo n g 75mg 1 200
44 N06AB05 Paroxetin tab le t 20mg 600



( i

45 N06AB06 Sertraline tablets 50mg 600
46 N06AX17 Milnacipran capsule hard 50mg 600

47 N06AX22 Agomelatine
film-coated

tablets 25mg 600
n e w ЮСТИМУЛАНТИ

48 N06BX03 Piracetam caps. 400 mg 6 000

49 N06BX03 Piracetam sol. For inj. 200mg/ml-5ml 466

50 J01DD04 Ceftriaxone fl. 2 g 150
51 J01DB01 Cefalexin caps. 1 OOOmg 840
52 J01CA01 Ampicillin caps. 500mg 480
53 J01CA04 Amoxicillin film.tabl. 1000 mg 2 400
54 J01AA02 Doxycycline caps. lOOmg 400

55 J01GB06 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 ml 50
56 J01GB03 Gentamycin amp. 40 mg/2 ml 400
57 J01BA01 Chloramphenicol caps. 250 mg 600
58 N02BB02 Metamizol tabl 500mg 10 000
59 N02BB02 Metamizole sodium sol.for inj. 1 OOOmg 300
60 J01MA02 Ciprofloxacin tabl. 500 mg 500
61 J01MB02 Nalidixic acid tabl. 500 mg 400
62 R06AC03 Chloropyramin tbl. 25mg 1 600
63 A11DA01 Thiamine amp. 80 mg 100
64 A11HA02 Pyridoxin hydrchl. amp. lOOmg 100
65 A03BB01 Butylscopolamine tbl. 10 mg 1 500
66 R05CB02 Bromhexin tabl. 8 mg 4 000
67 B03BA01 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 200
68 A11GA01 Acidum ascorbicum tabl. 100 mg 6 000
69 A11GA01 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 500
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A03FA01 Metoclopramid tabl. 10 mg 1 200
A10BB01 Glibenclamid tabl 3,5 mg 2 000
C02AC0I Clonidin tabl 0,15mg 5 000
C09AA02 Enalapril tabl 10 ttlg 3 000
N02BK01 Paracetamol tabl 500mg 8 500
R03DA05 Aminophyllin tabl 100 mg 400
B05BB02 Glucose,Sodium chloride infusion 5%,500ml 500
B05CB01 Natr.chloratum infusion 0,9% 500 ml 200
A07DA03 Loperamid caps 2mg 2 000
P03AX Viprin losion 100ml 300
D08AG03 Jod sol. 5%  50  Ml 50
D08AX08 Ethanol litre 70%-1000m1 40
D08AA01 Ethacridine sol. 0 .1 % -1 0 0 mI 120
N02BA01 Acetylsalicylie acid tabl. 500mg 3 600
A03DA02 Pitofenon/M etamisole tabl. 5mg/500mg 2 200
A05BA03 Silymarin dr. 22.50mg 8 000

C01CA17 Midodrine tabl. 5mg 1 800
A03AD02 Drotaverin tabl. 40mg 1 200
D08AG02 Povidone-jodine ung 90g 260

D07AC14
M ethylprednisolone
acep on ate am p 40mg 80

C03CA01 Furosemide tabl. 40mg 240
C03DA01 Spironolactone tabl. 25mg 1 400



Приложение №3

Предмет на обществена поръчка: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по обособени позиции”

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Обосо АТС код Мевдународно Лекарстве Количеств Наименование Прогнозно Единична Обща Производ Оторизац
бена непатеитио на форма о на количество цена за стойност, ител ия

позиц наименование лекарствен единица без ДДС
ия о вещество мярка, без
№ ДДС

1 N03AG01 Valproic acid tabl. gastr. res. 200mg 600

2 N03AG01 Valproic acid caps, gastr. res. 300mg 1 000

3 N03 AGO 1 Valproic acid tabl. prolong 300mg 1 000

4 N03 AGO 1 Valproic acid
capsl. gastr. 

res. 500mg 8 000

5 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 500mg 21 000

6 N03AF01 Carbamazepine tabl. 200mg 1 300



НЕВРОЛЕПТИЦИ
9 N05AA01 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 2 800
10 N05AF03 Chlorprothixene tabl 15 mg 125 000
11 N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200m g/lm l 40

12 N05A F05
Zuclopenthixol
ACUPHASE amp. 50m g/lm l 40

13 N05AD01 Haloperidol tabl 1.5 mg 65 000
14 N05AD01 Haloperidol amp. 5mg/ml 2 600

15 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ml - 2 ml 20

16 N05AB02 Fluphenazine
solution for 

injection 25  mg/ml 800
17 N0SAH02 Clozapine tabl. lOOmg 11 000

18 N05AH04 Quetiapin
prolongea- 

release tabl. 200mg 6 000

19 N05AH04 Quetiapin
prolongea- 
release tabl. 300mg 1 200

20 N05AH04 Quetiapin
film-coated

tablets lOOmg 600

21 N05AH04 Quetiapin
film-coated

tablets 200mg 3 600
22 N05AX08 Risperidone tabl. film 2 mg 78 000
23 N05AX08 Risperidone tabl. film 3 mg 3 000
24 N05AX08 Risperidone tabl. film 4 mg 10 000

25 N05AX08 Risperidone
suspension for 

injection, 25mg 20

26 N0SAX08 Risperidone
suspension for 

injection, 37.5mg 20

27 N05AX08 Risperidone

powder tor 
suspension for 

i mention 50mg 20
28 N05AX08 Risperidone oral solution 30ml 20
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50 J01DD04 Ceftriaxone fl. 2 g 150
51 J01DB01 Cefalexin caps. 1 OOOmg 840
52 J01CA01 Ampicillin caps. 500mg 480
53 J01CA04 Amoxicillin film.tabl. 1000 mg 2 400
54 J01AA02 Doxycyeline caps. lOOmg 400

55 J01GB06 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 ml 50
56 J01GB03 Gentamycin amp. 40 mg/2 ml 400
57 J01BA01 Chloramphenicol caps. 250 mg 600
58 N02BB02 Metamizol tabl 500mg 10 000
59 N02BB02 Metamizole sodium sol.for inj. 1 OOOmg 300
60 J01MA02 Ciprofloxacin tabl. 500 mg 500
61 J01MBQ2 Nalidixic acid tabl. 500 mg 400
62 R06AC03 Chloropyramin tbl. 25mg 1 600
63 A11DA01 Thiamine amp. 80 mg 100
64 A11HA02 Pyridoxin hydrchl. amp. lOOmg 100
65 A03BB01 Butylscopolamine tbl. 10 mg 1500
66 R05CB02 Bromhexin tabl. 8 mg 4 000
67 B03BA01 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 200
68 A1IGA01 Acidum ascorbicum tabl. 100 mg 6 000
69 AI1GA01 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 500
70 A03FA01 Metoclopramid tabl. 10 mg 1 200
71 A10BB01 Glibenclamid tabl 3,5 mg 2 000
72 C02AC01 Clonidin tabl 0 ,1 5m g 5 000
73 C09AA02 Enalapril tabl 10 m g 3 000
74 N02BE01 Paracetamol tabl 500mg 8 500
75 R03DA05 Aminophyllin tabl 100 mg 400
76 B05BB02 Glucose,Sodium chloride infusion 5% ,500ml 500
77 B05CB01 Natr.chloratum infusion 0,9%  500 ml 200



78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

A07DA03 Loperamid caps 2mg 2 000
P03AX Viprin losion 100ml 300
D08AG03 Jod sol. 5% 50 Ml 50
D08AX08 Ethanol litre 70%-1000m1 40

Ethacridine
D08AA01 sol.

0.1% -100mI 120
N02BA01 Acetylsalicylic acid tabl. 500mg 3 600
A03DA02 Pitofenon/M etamisole tabl. 5mg/500mg 2 200
A05BA03 Silymarin dr. 22.50mg 8 000

C01CA17 Midodrine tabl. 5 mg 1 800
A03AD02 Drotaverin tabl. 40mg 1 200
D08AG02 Povidone-jodine ung 90g 260

D07AC14
M ethylprednisolone
acep on ate amp 40mg 80

C03CA01 Furosemide tabl. 40mg 240
C03DA01 Spironolactone tabl. 25mg 1 400



Приложение №4

Размери на гаранцията за участие по отделните 
обособени позиции

Предмет на обществена поръчка: "Доставка на медикаменти за 
нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се 
доставки след направени от възложителя заявки по обособени 

позиции”

Обособе
на

позиция
№

Международно 
непатентио 

наименование

Лекарствена 
форма

Количество на 
лекарствено 

вещество

Г аранция за 
участие в лева

1 Valproic acid tabl. gastr. res. 200mg 0,63
2 Valproic acid caps, gastr. res. 300mg 1,3
3 Valproic acid tabl. prolong 300mg 1,78
4 Valproic acid capsl. gastr. res. 500mg 16,32
5 Valproic acid tabl. prolong 500mg 62,16
6 Carbamazepine tabl. 200mg 1,81

7 Biperiden tabl. 2 mg 262,08
8 Biperiden amp. 5 mg/ml 0,43

HEBPCи к и т и ц и
9 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 22,9
10 Chlorprothixene tabl 15 mg 64,63
11 Zuclopenthixol amp. 200m g/lm l 1,71
12 Zuclopenthixol ACUPHASE amp. 50m g/lm l 1,48

13 Haloperidol tabl 1.5 mg 39,91
14 Haloperidol amp. 5 mg/ml 25,95
15 Flupentixol dekanoate sol. inj. 20mg/ml - 2 ml 0,73
16 Fluphenazine solution for injection 25 mg/ml 27 ,07
17 Clozapine tabl. lOOrng 96,89
18 Quetiapin prolongea-release tabl. 200mg 227,31
19 Quetiapin prolongea-release tabl. 300mg 67,06
20 Quetiapin film-coated tablets lOOmg 12,89
21 Quetiapin film-coated tablets 200mg 109,11
22 Risperidone tabl. film 2 mg 363,71
23 Risperidone tabl. film 3 mg 22,97
24 Risperidone tabl. film 4 mg 103,67

25 Risperidone
injection, prolonged release 

+ solvent 25mg 43,3



26 Risperidone
injection, prolonged release 

+ solvent 37.5mg 56,29

27 Risperidone

powder for suspension for 
injection, prolonged release 

+ solvent 50mg 68,97
28 Risperidone oral solution 30ml 7,61
29 Paliperidone prolonged release tablets 6mg 110,97
30 Amisulpride tabl. film 400 mg 105,1
31 Olanzapine tabl. coat. 10 mg 15,57
32 Olanzapine tabl. coat. 15 mg 27,47
33 Olanzapine orodispersible tabl 15mg. 44,65
34 Aripiprazol tabl. 15 mg 158,82

AHKCI{ОЛИТИЦИ
35 Alprazolam tabl. 0.500 mg 1,24
36 Clonazepam tabl. 2 mg 5,13
37 Bromazepam tabl. 3mg 2,22
38 Diazepam amp. 5 mg/ml-2 ml 22 ,44
39 Diazepam tabl lOmg 106,38

A IIT ltШ1РЕСАНТИ
40 Escitalopram film-coated tablet 10 mg 22,96
41 M irtazapine tabl 30 mg 1,44
42 Maprotiline tabl. film 25 mg 1,92
43 Venlafaxin caps.prolong 75mg 19,7
44 Paroxetin film-coated tablet 20mg 2,46
45 Sertraline film-coated tablet 50mg 2,01
46 Milnacipran capsule hard 50mg 4,71
47 Agomelatine film-coated tablet 25mg 20,52

ПС'И\« КТИМУЛАНТИ
48 Piracetam caps. 400 mg 5,1
49 Piracetam sol. For inj. 200mg/ml-5ml 6,1

50 Ceftriaxone fl. 2 g 5,73
51 Cefalexin caps. 1 OOOmg 4,25
52 Ampicillin caps. 500mg 4,4
53 Amoxicillin film.tabl. 1000 mg 9,04
54 Doxycycline caps. lOOmg 0,96
55 Amikacin amp. 250 mg/ml 2 ml 2,94
56 Gentamycin amp. 40 mg/2 ml 2 ,49
57 Chloramphenicol caps. 250 mg 0,93
58 Metamizol tabl 500mg 6,75
59 Metamizole sodium sol.for inj. 1 OOOmg 2,00
60 Ciprofloxacin tabl. 500 mg 2,16
61 Nalidixic acid tabl. 500 mg 0,74
62 Chloropyramin tbl. 25mg 1,74
63 Thiamine amp. 80 mg 2,67
64 Pyridoxin hydrchl. amp. lOOmg 1,28



65 Butylscopolamine tbl. 10 mg 1,62
66 Bromhexin tabl. 8 mg 6,48
67 Cyancobalamin amp. 1000 mkg 3,02
68 Acidum ascorbicum tabl. 100 mg 1,10
69 Acidum ascorbicum amp. 500 mg/5 ml 6,53
70 Metoclopramid tabl. 10 mg 0,78
71 Glibenclamid tabl 3,5 mg 0,55
72 Clonidin tabl 0 ,1 5m g 1,62
73 Enalapril tabl 10 m g 2,68
74 Paracetamol tabl 500mg 5,28
75 Aminophyllin tabl 100 mg

o
s

o
'

76 Glucose,Sodium chloride infusion 5% ,500ml 6,00
77 Natr.chloratum infusion 0,9%  500 ml 2 ,66
78 Loperamid caps 2mg 6,35
79 Viprin losion 100ml 12,26
80 Jod sol. 5% 50 Ml 0,43
81 Ethanol litre 70% -1000m1 1,73
82 Ethacridine sol. 0.1%-100mI 0,87
83 Acetylsalicylic acid tabl. 500mg 2 ,07
84 Pitofenon/M etamisole tabl. 5mg/500mg 3,07
85 Silymarin dr. 22.50mg 3,38
86 Midodrine tabl. 5mg 8,33
87 Drotaverin tabl. 40mg 32,07
88 Povidone-jodine ung 90g 10,52
89 Methylprednisolone aceponate amp 40mg 2,14
90 Furosemide tabl. 40mg 0,08
91 Spironolactone tabl. 25mg 1,68

Всичко: 2569 ,15



ДЪгЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА
БОАНИНД

№ .................... С .± С \........ ......
........ Л £л... L±.. . . . .20..<Я
С.ЦЕРОВА КОРИЯ обл. В.Ткрново

Address for correspondence- le i *3592 810 39 49

2. Pluf A k 'Xdnde i  Fo) Sti Kix- *ЗЬ9 2 810 39 93

enn в. Iloor 7 w ww .adpharm a.com  

1700 Sofia, Bulgaria

На вниманието
На д-р Валентина Генова
Директор
На ДПБ с. Церова кория 
Обл. Велико Търново

Уважаема д-р Генова,

„Ей енд Ди Фарма България" ЕАД закупи документи за участие в открита 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница с. Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позиции", открита с Ваше Решение № 13/20.06.2014 г.

След запознаване с изискванията и като се възползваме от възможността, 
която Закона за обществените поръчки предоставя, съглаено чл.29, ал.1, бихме 
желали да поставим следния въпрос, а именно:

1. В обявлението за обществена поръчка, както и в документацията за 
участие сте отбелязали, че плащането се извършва по банков превод, в 
условия на разсрочено плащане в срок не по-макло от 90 (деветдесет) 
дни. За това обстоятелство участниците следва да приложат декларация 
към документите за подбор.

Въпрос: Като имате предвид разпоредбите на чл.ЗОЗа, ал.2 от ТЗ, моля да 
отговорите какво разсрочено плащане следва да имаме предвид и да декларираме 
във връзка с участието ни в гореописаната процедура?

А%Р Pharma
marketing & sales

Изх.№ 323-1453/24.07.2014 г.

http://www.adpharma.com


Моля да получим отговор на факс №02/8103993, на адреса ни за 
кореспонденция: гр. София, кв. „Студентски град", ул. ,.Проф. Александър Фол" 
№2, вх. Б. ет.7 или по електронна поща: irena.kunova@adnharma.com

24.07.2014 г.

П
/' !С уважение: , ^

Ирена Цанов̂ ^КтЗй&в i 
Упълномощен представител 
„Ей енд Ди Фарма България“ ЕАД

AGrO Pharma Bulgaria ЕАО 

Address per tax registration: 

24, Rozhen Blvd.

1271 Sofia, Bulgaria 

Company number 131107072

mailto:irena.kunova@adnharma.com


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - с.Церова Кория, общ. В. Търново

Изх. №690/28.07.14г

До Упълномощен представител 
„Ей енд Ди Фарма България" ЕАД 
Ул. „Проф. Александър Фол” №2, вх.Б, ет.7 
София, 1700

Изпращаме Ви Разяснение по направено от Вас запитване с №323- 
1453/24.07.2014г. относно процедура по обществена поръчка с предмет: „Доставка на 
медикаменти за нуждите на Държавна психиатрична болница-с. Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позиции.

e-mail: z coria psychiatry@abv.bg 
501528, 0887 501 529

06126 2329 Г л .счетоводител: С2329 Г л .счетоводител: 06126 2528 
Гл.мед.сестра: 06126 2514 

факс 06126 2519

GSM: 0887 
Директор:

Уважаема Госпожо

mailto:psychiatry@abv.bg


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА - с.Неоова К о р и я , обш. В. Т ъ р н о в о

О e-mail: z coria psychiatrv@abv.bg. GSM: 0887 501 528,0887 501 529. 
Директор:06126/2329. Г л .счетоводител:06126/2528. 

Гл.мед.сестра: 06126 2514. Факс 06126 2519

Изх. № 690 /28.07.2014г.

ОТНОСНО: Направено запитване за условията на разсроченото 
плащане.

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП правим настоящото Разяснение, с 
което Ви заявяваме, че в документацията за провеждане на открита 
процедура по „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова 
кория, чрез периодично повтарящи се доставки, след направени от 
възложителя заявки по обособени позиции”, в частност Раздел III. 1.2 
„Условия и начин на финансиране и/или препратка към съответните 
разпоредби, които ги уреждат” от Обявлението е допусната очевидна 
фактическа грешка, като е посочено, че Плащането се извършва по 
банков път, в условията на разсрочено плащане, в срок предложен от 
участника /в дни/ - не по-малко от 90 дни ”.

Изискването на Възложителя в Раздел ТТТ.1.2 ..Условия и начин 
на финансиране и/или препратка към съответните разпоредби, които 
ги уреждат” от Обявлението следва да се чете по следния начин:
„Финансирането на обществената поръчка се осъществява със 
собствени средства на Държавна психиатрична болница с. Церова кория. 
Плащането се извършва по банков път, в условията на разсрочено 
плащане, в срок предложен от участника /в дни/ и съгласно изискването 
на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 3, ал. 5 от ЗЛЗ. ”

Изискваната от Възложителя Декларация - Формуляр 19 от 
документацията към откритата процедура, следва да бъде изготвена 
съобразно посоченото по-горе.

РАЗЯСНЕНИЕ

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

mailto:psychiatrv@abv.bg


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА 
БОЛНИЦА

6

ЙЗХО.ЦЙЩ  .. Д А Т л 1 \.

ГР. С О Ф И Я  П .К О Д  ! ■■ 72

ИЗХОдДЯШ, №....

ТЪРГОВСКА ЛИГА -
Н А Ц И О Н А Л Е Н  А П Т Е Ч Е Н  Ц Е Н Т

На Вниманието 
На Д-р Валентина Василева 
Директор на ,.ДПЬ -  с. I Церова 
Кория"

3 А П И Г В А Н Е

ОТ

„ТЪРГОВСКА ЛИГА - НАЦИОНАЛЕН АПТЕЧЕН ЦЕНТЪР*’ АД със
седалище и адрес на управление: гр. София, бул. Т .М . Димитров" № S. per. мо ф. д. JNl> 
28154/1991 г. на Софийски градски съд. F.HK: 030276307

Телефон за връзка: 02/9603 780
Факс: 02/962 4127

Уважаема Д-р В асилева.

„Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД ще участва в откритата от Вас 
процедура с предмет: ..Доставка на медикаменти за нуждите на ДПЬ - с. Церова кория, 
чрез периодично повтарящи се доставки след нанравеии от възложителя заявки но 
обособени позиции”

При разглеждане на конкурсните документи възникна следния въпрос:
I. Отложеното плащане заложено от Възложителя в настоящата процедура е със 

срок 90 дни.
Възложителя ще съобрази ли сроковете за плащане, предвид обнародваните в 

Държавен вестник брой 20 от 28 февруари 2013 г. важни изменения в Търговския закон с 
оглед въвеждане на изискванията на Директива 2011/7/I2C на Европейския парламент и 
на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по 
търговски сделки.

Измененията в Търговския закон. които влязоха в сила от
4 март 2013 г.. са свързани със срока за изпълнение на парични задължения по търговски 
сделки и последиците при неизпълнение и следва да се прилагат за договори, сключени 
между търговски дружест ва след 15 март 2013 г.

Когато длъжникът е публичен възложител, страните могат ла договорят срок за 
изпълнение на парично задължение не повече o r 30 дни".

Моля да уточните, дали Възложителя ще се съобрази със законовите разпоредби?

Моля за отговор от ваша страна 4-дневен срок. съглаено изискванията*ма чл. 29.
ал. I и ал.2 от ЗОП!

гр. София
01.08.2014 г.

С уважение:
ДиаIia Залознач! д»ректор 
„Болничен пазар” )



ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА КОЛ НИЦА - с.Церова К о р и я , обш. В. Търново 
e-mail: z coria psvchiatry@abv.bg. GSM: 0887 501 528. 0887 501 529. 

^  Дипектор:06126/2329. Гл.счетоводител:06126/2528,
Гл.мед.сестра: 06126 2514, Факс 06126 2519

Изх. № 731/01.08.2014г.

ОТНОСНО: Направено запитване за условията на разсроченото

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП правим настоящото Разяснение, с 
което Ви заявяваме, че в профила на купувача вече е публикувано 
разяснение на поставения от Вас въпрос, както следва: в документацията за 
провеждане на открита процедура по „Доставка на медикаменти за 
нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки, 
след направени от възложителя заявки по обособени позиции”, в частност 
Раздел III. 1.2 „Условия и начин на финансиране и/или препратка към 
съответните разпоредби, които ги уреждат” от Обявлението е допусната 
очевидна фактическа грешка, като е посочено, че ,J7.лащането се извършва 
по банков път, в условията на разсрочено плащане, в срок предложен от 
участника /в дни/ - не по-малко от 90 дни ”.

Изискването на Възложителя в Раздел III.1.2 „Условия и начин 
на финансиране и/или препратка към съответните разпоредби, които 
ги уреждат” от Обявлението следва да се чете по следния начин:
„Финансирането на обществената поръчка се осъществява със 
собствени средства на Държавна психиатрична болница с. Церова кория. 
Плащането се извършва по банков път, в условията на разсрочено 
плащане, в срок предложен от участника /в дни/ и съгласно изискването 
на чл. 303а, ал. 2 от ТЗ, във връзка с чл. 3, ал. 5 от 3JI3. ”

Изискваната от Възложителя Декларация - Формуляр 19 от 
документацията към откритата процедура, следва да бъде изготвена 
съобразно посоченото по-горе.

С други думи комисията ще съ секвания.

РАЗЯСНЕНИЕ

плащане.

УВАЖАЕМИ УЧАСТНИЦИ,

/Д-р » . Генова/

mailto:psvchiatry@abv.bg


ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИТТА - с.Церова Кория, общ. В. Търново

ЗАПОВЕД

№.17
с. Церова кория, 13.08.2014г.

На основание чл.34 от ЗОП и Решение № 13/20.06.2014г., за възлагане на 
обществена поръчка, чрез открит конкурс с предмет: „Доставка на медикаменти за 
нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след 
направени от възложителя заявки по обособени позиции” и публикувано обявление в 
Регистър на обществени поръчки под № 609789

НАЗНАЧАВАМ:

I. Комисия в състав:

1. Председател: д-р Даниела Маринова Иванакова -  началник на отделение, ДПБ- 

с.Церова кория;

2. Заместник председател- Стефка Василева Хрелева -икономист, главен 

счетоводител, ДПБ-с.Церова кория;

Членове:
3. Д-р Светла Иванова Бижева- началник на КДБ, ДПБ-с.Церова кория;

4. Стефан Павлов-юрист;

5. Соня Лазарова-икономист, ДПБ-с.Церова кория.

Определям за резервни членове:

1. д-р Стоян Димитров Здравков - началник на отделение, ДПБ-с.Церова кория;

2. Диана Методиева- главна медицинска сестра, ДПБ-с.Церова кория.

II. Комисията да проведе открит конкурс за възлагане на обществена поръчка за 

доставка на медикаменти, като отвори и разгледа офертите по реда на тяхното 

постъпване.

Ш.Комисията да разгледа, оцени и класира офертите съгласно изискванията на 

чл.37 от ЗОП.



IV. Комисията да изготви протокол отразяващ дейността й, в срок до 

01.09.2014г.

V. Комисията да започне работа на 13.08.2014г. от Ю.ООч. в кабинета на 

Директора на ДПБ-с. Церова кория, след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти.

VI. Преди разглеждането на офертите, членовете на комисията да подпишат 

декларация по чл.35 от ЗОП.

VII. За участие в работата на комисията членовете й получават възнаграждение, 

както следва:

1. Председател-120.00лв.;

2. Заместник председател-120.ООлева;

3. Членове-80.ООлева;

4. Резервни членове-30.ООлева, а при включване в работата на комисията- 

съобразно дейността.

VIII. Настоящата заповед да се доведе до знанието на съответните длъжностни 

лица за сведение и изпълнение.

VIII. Контрол по прилагането на настоящата заповед ще упражнявам лично.

ДИРЕКТОР:
/Д-Р ВАЛЕНТИНА ГЕНОВА/



ПРИЕМНО ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

Днес, 13.08.2014 г., подписаната Иванка Вълчева Атанасова, в качеството на 
деловодител в ДПБ с. Церова кория предавам на д-р Даниела Маринова Иванакова - 
Пачикова - председател на комисия по определяне на изпълнител на обществена 
поръчка с предмет „Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез 
периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по 
обособени позиции” постъпилите оферти по реда на тяхното получаване - 4/четири/ 
броя.

Предал:
/Ив. Атанасова/



Р Е Г И С Т Ъ Р

ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТ КОНКУРС ЗА

ДОСТАВКА НА МЕДИКАМЕНТИ

> Срок за получаване на оферти -12.08.2014г.

> Ден за отваряне на оферти -  13.08.2014г.



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал.З от ЗОП

/за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП/

гр.

ЕГ1

/постоянен адрес/

с професионална квалификация

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ
В качеството си на член/консултант на комисия, назначена по реда на чл. 34 от ЗОП, 

със Заповед №17/13.08.2014г. на Директора на Държавна психиатрична болница-Церова кория 
в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет -  „Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени 
от възложителя заявки по обособени позиции”, открита с Решение №13/ 20.06.2014г.

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен

2. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с участник в открития 

конкурс или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 

контролни органи.

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в 
методиката за оценка на офертата.

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в

6. При промяна на декларираните обстоятелства съм длъжен да уведомя незабавно 

възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс.

участник.

комисията.

/дата/



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал.З от ЗОП

/за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП/

....... ........................................Долуподписаният/-ата ..... ................................ ................................... • •

/собствено бащино фамилно име/

Е Г Н п р и т е ж а в а щ  лична карта № издадена на МВР,

адрес:. . 1^1 . С .. \v > V :
Х  - ■ X - X

/постоянен адрес/

с професионална квалификация..... .........................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ
В качеството си на член/консултант на комисия, назначена по реда на чл. 34 от ЗОП, 

със Заповед №17/13.08.2014г. на Директора на Държавна психиатрична болница-Церова кория 
в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет -  „Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени 
от възложителя заявки по обособени позиции”, открита с Решение №13/ 20.06.2014г.

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен

участник.

2. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с участник в открития 

конкурс или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 

контролни органи.

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в 
методиката за оценка на офертата.

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в

комисията.

6. При промяна на декларираните обстоятелства съм длъжен да уведомя незабавно 

възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс.

,?Й\. ; ДЕКЛАРАТОР:
/д ат а /



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал.З от ЗОП

/за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП/

Долуподписаният/-ата ......... />>,....ч.'.г £ ........к.Ь.1?}̂ .t . ....................>...

/собствено бащино фамилно име/

ЕГИ^о.^Ж^.Т.., притежаващ лична карта № издадена на I.X. « I ? . . о т  МВР,

гр. .........., адрес:........Г .̂/>/.?./.̂ ..4,.̂ ....,...у ......л.Л...........

/постоянен адрес/

с професионална квалификация..............................................................................................

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ
В качеството си на член/консултант на комисия, назначена по реда на чл. 34 от ЗОП, 

със Заповед №17/13.08.2014г. на Директора на Държавна психиатрична болница-Церова кория 
в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет -  „Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени 
от възложителя заявки по обособени позиции”, открита с Решение №13/ 20.06.2014г.

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен

участник.

2. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с участник в открития 

конкурс или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 

контролни органи.

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в 
методиката за оценка на офертата.

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в

комисията.

6. При промяна на декларираните обстоятелства съм длъжен да уведомя незабавно 

възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс.

у

. .Iь.. c . s . ДЕКЛАРАТОР;  , . . .

/д а т а / „



Д Е К Л А Р А Ц И Я

по чл. 35, ал.З от ЗОП

/за обстоятелствата по чл.35, ал.1 и ал.2 от ЗОП/

Долуподписаният/-ата .... СЖ & Л & ...... (.f. f.‘. S.

/собствено бащино фамилно име/

ЕГН: .Г^.^^Нритежаващ лична карта № издадена на от МВР,

В качеството си на член/консултант на комисия, назначена по реда на чл. 34 от ЗОП, 
със Заповед №17/13.08.2014г. на Директора на Държавна психиатрична болница-Церова кория 
в открит конкурс за възлагане на обществена поръчка с предмет -  „Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени 
от възложителя заявки по обособени позиции”, открита с Решение №13/ 20.06.2014г.

1. Нямам материален интерес от възлагането на обществената поръчка на определен

участник.

2. Не съм “свързано лице” по смисъла на Търговския закон с участник в открития 

конкурс или с посочените от него подизпълнители, или с членове на техните управителни или 

контролни органи.

3. Нямам частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 
конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка.

4. Не съм участвал като външен експерт в изготвянето на техническите спецификации в 
методиката за оценка на офертата.

5. Ще пазя в тайна обстоятелствата, които съм узнал във връзка със своята работа в

комисията.

6. При промяна на декларираните обстоятелства съм длъжен да уведомя незабавно 

възложителя.

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл.313 от 

Наказателния кодекс.

гр. адрес: ..... .................

/постоянен адрес/

с професионална квалификация

Д Е К Л А Р И Р А М ,  ЧЕ

/дата/
ДЕКЛАРАТОР:
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П Р О Т О К О Л

за отваряне, разглеждане и оценяване на предложенията за 
участие в открит конкурс с предмет «Доставка на медикаменти 
за нуждите на ДПБ-с. Церова Кория, чрез периодично повтарящи 
се доставки след направени от възложителя заявки по обособени 
позиции» по повод публикувано обявление в АОП № 
609789/20.06.2014 г.

Днес, 13.08.2014 г. комисия, назначена със Заповед № 
17/13.08.2014 г. на Директора на ДПБ-Церова кория, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Даниела Маринова Иванакова -  началник
отделение в ДПБ-Церова кория;

ЗАМЕСТНИК
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Стефка Василева Хрелева -  Гл. счетоводител

в ДПБ-Церова кория;
ЧЛЕНОВЕ: 3. Д-р Светла Иванова Бижева -  началник отделение в

ДПБ-Церова кория;
4. Стефан Павлов -  юрист;
5. Соня Лазарова -  икономист в ДПБ-Церова кория;

на основание чл. 68 и сл. от ЗОП в кабинета на Директора на ДПБ- 
Церова кория започна своята работа, както следва:

Всеки един от членовете на комисията, преди започване на своята 
работа подписа декларация по реда на чл. 35 ал.З от ЗОП. Комисията 
получи списък на участниците и 4-те броя подадени оферти, за което бе 
съставен нарочен приемно-предавателен протокол, неразделна част от 
настоящият такъв. От представените документи е видно, че офертите са 
постъпили в следния ред и час:

1. „Ей енд Ди фарма България” ЕАД, гр. София п. к. 1700, кв. 
„Студенски град”, ул. „Проф. Александър Фол” №2, вх.Б, ет. 7 с вх.№ 
736/05.08.14г. -  10.47 часа, за обособени позиции №№22, 23, 58 и 87

2. МС ФАРМА АД, гр. София п.к. 1816, ул. „Земляне” №35, район 
„Овча купел” с вх. №753/11.08.2014 г. - 11.20 часа, за обособени позиции 
№№22,23 и 24

3. „Търговска Лига Национален Аптечен Център” АД, гр. София п.к. 
1172, бул. „Г. М. Димитров” №1,с вх.№ 754/12.08.14 г. -  10.00 часа, за 
обособени позиции №№ 7, 18, 20, 21, 30, 43, 73, 74, 91.

4. „Фьоникс Фарма” ЕАД, гр. София п.к 1700, ул. „Околовръстен път” 
№199а, с вх. № 756/12.08.14г. -  10.55 часа, за всички обособени 
позиции.

Приетите оферти бяха запечатани в 3 (три) плика и 1 (един) кашон, 
всичките с видимо ненарушена цялост, с входящи номера, дата и час на 
подаване. Комисията констатира че няма предложения постъпили след 
крайния срок.



Въпреки че действията на комисията в тази й част са публични, не 
присъстваха участниците или техни представители, съгласно 
предоставената им с разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗОП такава 
възможност.

Преди отваряне на офертите комисията се запозна обстойно с 
утвърдената от Директора документация за участие в открития конкурс, 
както и с методиката за оценяване на офертите. След установяване на 
гореизложеното комисията пристъпи към отваряне на офертите, по реда 
на тяхното постъпване.

Членовете на комисията отвориха последователно всичките 4 
оферти, по реда на постъпването им, съгласно входящите им номера. 
Комисията констатира, че във всички оферти има поставени по 4 (четири) 
отделни запечатани плика, съгласно заложеното изискване от 
възложителя за съдържанието на офертата. След отваряне на всяка 
една от офертите трима от членовете й полагаха подписи върху плик „№ 
3 -  предлагана цена”, без да нарушават външната им цялост. След това 
комисията пристъпи към отваряне на пликове „№ 2 -  предложение за 
изпълнение на поръчката”, за всяка една от офертите, като трима от 
членовете й положиха подписи върху всички документи, съдържащи се в 
него. След изпълнение на това действия комисията констатира, че 
участника „Фьоникс Фарма” ЕАД не е направил предложение за всички 
обособени позиции, въпреки внесената банкова гаранция в пълен 
размер, а именно: 1, 9, 11, 12, 14, 15, 25, 26, 27, 28, 29, 32, 38, 42, 48, 49, 
55, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 72, 79, 80 и 85. След това комисията пристъпи 
към отваряне на пликове „№ 1 -  документи за подбор”, за всяка една 
от офертите, оповести документите, които се съдържат в тях и 
констатира съответствието им със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
След извършване на тези действия публичната част от работата на 
комисията приключи, като от този момент нататък работата й стана при 
„закрити врата”.

Комисията пристъпи към преглед на документите в пликове „№ 1 -  
документи за подбор” по същество и констатира, че същите 
съответстват изцяло с критериите за подбор поставени от възложителя.

След извършването на тези действия комисията констатира, че има 
оферти за определени обособени позиции, т.е. плик № 2 „предложение 
за изпълнение на поръчката”, които не отговарят на предварително 
обявените от възложителя изисквания. В документацията за откритата 
процедура възложителя е заложил изискването в плик № 2 „предложение 
за изпълнение на поръчката” да има оторизационно писмо /или друг 
документ/ удостоверяващ представителната власт на кандидата изрично 
упълномощен от притежателя на разрешението за употреба или негов 
представител на името на кандидата да оферира предлаганите 
лекарствени продукти за настоящата процедура за срока на действие на 
договора, както и доказателства за удостоверяване подписа под



оторизационното писмо / за проследяване на връзката между 
притежателя на разрешителното за употреба и неговия упълномощен 
представител, ако има такъв/. Въпреки това в подадените оферти от 
страна на участника „Фьоникс Фарма” ЕАД това изискване не е спазено, 
а именно за обособени позиции 34, 36, 46, 47, 52, 53, 70, 71, 78, 81 и 82 е 
посочено, че не притежава съответния документ. За обособени позиции 
51 и 56 е посочено, че притежават, но не е приложен съответния 
документ.

В тази връзка и на основание чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП 
комисията предлага на Възложителя да отстрани участника 
„Фьоникс Фарма” ЕАД от участие за следните обособени позиции, а 
именно: 34, 36, 46, 47, 52, 53, 70, 71, 78, 81 и 82, тъй като офертите в 
тази им част не отговарят на предварително обявените от 
възложителя условия.

За тези обособени позиции комисията няма да отваря ценовите 
оферти, съгласно изискването на разпоредбата на чл. 69а от ЗОП.

Комисията предлага на участника „Фьоникс Фарма” ЕАД да бъде 
предоставена възможност да представи липсващите документи за 
обособени позиции 51 и 56, като за целта бъде изпратено съответното 
искане.

По отношение на всички други валидни оферти и в изпълнение на 
изискването на чл. 69а, ал. 3 от ЗОП комисията обявява, че отварянето 
на всички валидни оферти ще се извърши на 15.08.2014г. от 10.00 часа 
на същото място. За целта препис от протокола ще бъде представен в 
деловодството на възложителя -  ДПБ с. Церова кория, за да могат с него 
да се запознаят всички желаещи участници.

С оглед на изложеното комисията прекъсва своята работа и 
насрочва ново заседание за 15.08.2014г. от 10.00 часа на същото място, 
за продължаване на работата си.

КОМИСИЯ:
I

ПРЕДСЕДАТЕЛ: 1. Д-р Даниела Маринова Иванакова, -  началник
отделение в ДПБ-Церова кория; JU\j 

ЗАМЕСТНИК У '
ПРЕДСЕДАТЕЛ: 2. Стефка Василева Хрелева -  Гл. счетоводител

В ДПБ-Церова кория;

ЧЛЕНОВЕ: 3. Д-р Светла Иванова Бижева ^  началник отделение в
ДПБ-Церова кория;

4. Стефан Павлов -  юрист;

5. Соня Лазарова -  икономист в ДПБ-Церова кория;



Предмет на обществена поръчка: "Доставка на медикаменти за нуждите на ДПБ-с.Церова кория, чрез периодично повтарящи се доставки след направени от възложителя заявки по
обособени позиции”

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Фьоникс Фарма ЕАД "Търговска лига НАЦ” АД "Ей енд Ди Фарма България" ЕАД МС ФАРМА АД
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1 N03AG01 Valproic acid tabl. gastr. res. 200mg 600

2 N03AG01 Valproic acid caps, gastr. res. 300mg 1 000 Convulex caps.300 mg х 100 GL Pharma 1

3 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 300mg 1 000 Convulex chrono tabl.300 mg x 
100

GL Pharma 1

4 N03AG01 Valproic acid
capsl. gastr. 

res.
500mg 8 000 Convulex caps.500 mg x 100 GL Pharma 1

5 N03AG01 Valproic acid tabl. prolong 500mg 21 000 Convulex chrono tabl.500 mg x 
30

GL Pharma 1

6 N03AF01 Carbamazepine tabl. 200mg 1 300 Carbamazepin tabl 200 mg x 50 Actavis 1

All II11TAPKK1H1 ОНОВИ Ml ДИКЛХИ1111!

7 N04AA02 Biperiden tabl. 2  mg 140 000 Akineton tabl.2 m g x  50 Desma 1
Акинестат табл 2 мг 

х 50

„ ndw R aipapM d

Висококачествените 1

8 N04AA02 Biperiden amp. 5 mg/ml 100 Akineton amp.5 mg/ml 1 ml Desma 1

п с и т ш и н ч п и  чкдикчмкпги
НЕВРОШ ПТИЦИ

9 N05AA01 Chlorpromazine amp. 25mg/ml-2ml 2 800

10 N05AF03 Chlorprolhixene tabl 15 mg 125 000 Chlorprothixen tabl. 15 mg x 30 Zentiva 1

II N05AF05 Zuclopenthixol amp. 200m g/lm l 40

12 N05AF05
Zuclopenthixol
ACUPHASE

amp. 50m g/lm l 40

13 N05 ADO 1 Haloperidol tabl 1.5 mg 65 000 Haloperidol tabl. 1.5 mg x 50
Gedeon
Richter 1

14 N05AD01 Haloperidol amp. 5mg/ml 2 600

15 N05AF01 Flupentixol dekanoate sol. inj.
20mg/ml - 2 

ml 20

16 N06AB02 Fluphenazine solution for 
injection 25 mg/ml 800 Moditen depo amp.25 m g 1 ml KRKA 1

17 N05AH02 Clozapine tabl. lOOmg 11 000 Xenopal tabl. 100 mg x  50 GL Pharma 1

18 N05AH04 Quetiapin
prolongea- 
release tabl.

200mg 6 000 Tevaquel X R tabl.200 mg x  30 Teva 1
Центрокуин филм 
табл 200 мг х 30

„Чайкафарма
Висококачествените 1

19 N05AH04 Quetiapin
prolongea- 
release tabl.

300mg 1200 Tevaquel XR tabl.300 mg x 30 Teva 1

20 N05AH04 Quetiapin
film-coated

tablets lOOmg 600 Setinin tabl. 100 m g x 60 Actavis 1
Центрокуин филм 
табл 100 мг х 30

„Чайкафарма
Висококачествените 1



21 N05AH04 Quetiapin
fllm-coated

tablets 200mg 3 600 Setinin tabl.200 m g x 60 Actavis l
Центрокуин филм „Чайкафарма

1

22 N05AX08 Risperidone tabl. film 2 mg 78 000 Speridan tabl.2 m g x 30 Actavis l Ронидал филм.табл.2 
мг*60

APL Swift
Services,
Малта 1

Неорисп 2 филм.табл. 2 мг х 
30 МС Фарма АД 1

23 N05AX08 Risperidone tabl. film 3 mg 3 000 Speridan tabl.3 m g x 30 Actavis l Ронидал филм.табл.З 
мг*60

APL Swift
Services,
Малта 1

Неорисп 3 филм.табл. 3 мг х 
30 МС Фарма АД 1

24 N05AX08 Risperidone tabl. film 4 mg 10 000 Speridan tabl.4 mg x 30 Actavis l Неорисп 4 филм.табл. 4 мг х 
30 МС Фарма АД 1

25 N05AX08 Risperidone

powder tor 
suspension for 

injection, 25mg 20

26 N05AX0S Risperidone

pwwsrwr
suspension for 

injection, 37.5mg 20

27 N05AX08 Risperidone
powder for 

suspension for 
injection.

50mg 20

28 N05AX08 Risperidone oral solution 30ml 20

29 N05AX13 Paliperktone prolonged 
release tablets 6mg 1 200

30 N05AL05 Amisulpride tabl. film 400 mg 7 200 Paxiprid tabl.400 mg x  30 Actavis l
Алонет филм табл 

400 мг х 30

„Чайкафарма
Висококачествените

Лекаоства”АД
1

31 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 10 mg 450 Olfrex tabl. 10 mg x 28 Nobel Pharma l

32 N05AH03 Olanzapine tabl. coat. 15 mg 450

33 N05AH03 Olanzapine
orodispersible

tabl
15mg. 450 Olanzapine Teva tabl.15 mg 

x 30 Teva l

ЛНкЧ и о л и т м ц и  |
35 | N05BA12 | Alprazolam | tabl. | 0.500 mg | 1 200 | Xanax tabl.0.5 mg x  100 | Pfizer | 1 |

37 N05BA09 Bromazepam tabl. 3mg 2 400 Lexotantdbl. 3mg*30 Actavis l

38 N05BA01 Diazepam amp. 5 mg/ml-2ml 3 000
39 N05BA01 Diazepam tabl lOmg 108 000 Diazepam tabl. 10 mg x 20 Actavis l

IK H\<) Ч Н Л Л М П  ИЧП11 М М И К Л М Н И И
\II11U1 lll'KC XIII11

40 N06AB10 Escitalopram
film-coated

tablet 10 mg 5 300 Essobel tabl. 10 mg x 28 Nobel Pharma l

41 N06 AX 11 Mirtazapine tabl 30 mg 300 Remirta tabl.30 mg x  30 Actavis l

42 N06AA21 Maprotiline tabl. film 25 mg 1 700

43 N06AX16 Venlafaxin caps.prolong 75mg 1200 Laroxin tabl.75 mg x  30 Actavis l
Венлавектин капсули 

75 мгх 30

„Чайкафарма 
Висококачествените 

Лекарства” АД
1

44 N06AB06 Paroxetin tilM-66&T6d
20mg 600 Xetanor tabl.20 m g x 30 Actavis l

45 NOGABOe Sertraline tilm coated 50mg 600 Setaloft tabl.50 mg x 30 Actavis l



XV уозвуо? gl|/U Jtn.IU q t 3320Ш8 8  0 0 0

N't Y03DY0J bi|0|euou\/qejgmi20|e tepl* 2Ш§\200Ш§ 3  5 0 0 2 Ь з г ш я ]§ о и  fsrpf х зо V C(3/,ia I
H i И05ВУ01 Vce(/.|2tf|ic/,|ic aciq t e p r 2 0 0 Ш § з е о о усб^гз} jtfp i 200 ш §  х зо VCI3AI8 I

8 0 D08YC03 n o q 20 J' Зо\° 20 "I г о

Лд ЬОЗУХ A ib u u |OSjOU j o o u q 3 0 0

ЛА B O C C B O J nwcpioistm u ш у т гю и О‘до\° 2 0 0 5 0 0
о\° 2 0 0  Ш1

цашпш cpjoistnw го|гщ_од
V C fs/.ia I

л е вогввоз Gincose'goqimjj cpjouqe ш у ге гаи 2 о\о>2 0 0 Ш1 г о о g e in u j  §]псо29б го|ш^^00 ч*! V Cf3 AI2 I

Л2 K03DY02 у ш ш о Ь р Х ц ш m 100 ш8 1 0 0 И О /Ь р Х ц ш  jepr 1 00  ш 8  х  з о V C13AI2 I

Л1 Z03BE0I b 3l 3CSJ3UJ0 J m 2 0 0 Ш8 8  г о о b ^ i s c e f s m a x  fffpnoo ш 8  х  з о y C ( 3AI2 I
x  1 0

ц з Ь з с б х з  x a Q u  2 o o  h i

BNCOKOKSrfSCXBeHNIG

" г | я ц к з ф з Ь и з I

лз СОдУУОЗ £U?]9bU| m J 0  ш§ 3  0 0 0 К б и з Ь щ  (spi'jo ш 8  х  3 g V C t3 AI2 I
x  3 0

E H s n m i b N U  1 3 Q U  j q  w i
BNCOKOKSHGClBGHNie J

лз C05YC0I C io u iq iu m 0*13Ш8 г  о о о

9д YJICYOJ y c i q m j j  з г с о ф г с т и auib 2 0 0  ш 8 \2  Щ г о о

98 YJICYOJ V q q m j j  szcoipicmjj r*PJ 100 ш§ е  о о о
шВх^о

C?(tOAif \Л !» з ш ш  с \  tspl 10 0
у С ( 9Л|2 I

9Л B03BY0J C>.5UC0p3]SUJIU 9Ш Ь 1000 ш)<8 5 0 0

99 K0SCB03 QLOUjpGXIU prpi 8 ш§ 1 0 0 0 дюшрехш шрГ8 ш8 х зо y C f 3 AI2 I

92 УОЗВВО! ВП(/,|гсоЬо|зшше JPI* J0 ш8 i  г о о

91 YJJHYOS b>,uqoziu p/.qiCfj] mub 1(К)ш8 1 0 0

93 YIIDYOI jjjimirue gujb 80 1 0 0

93 B0CYC03 CPIOLObXlOTJJIU 1РГ 32ш8 I  е о о

91 10IWB03 HSjiqixic aciq tm 200 ш§ 1 0 0 Mejiqw 19РГ200 ш 8х^о YCI3 / I 2 I

90 101WY03 CjbLoyoxscnj m 200 ш8 г о о Сфюцохзсш (9pi'200 ш 8  х до V C |9 AI2 I

М И03ВВ05 /jetaunsofe aoqrniu SOJ'^OL iuT 1000*и8 3 0 0 у ш !Х 0 |ш е {  з ш Ь ' j  8  з  ш | 1Ч Р I

28 ИОЗВВОЗ /qsjgmiso] m 200Ш§ 1 0  0 0 0 ЬЮЗ]8ш |зрГ200 ш8 х  зо YC(9/ J 2 I 2 0 0 W L * * 5 0

Y U L 030H  X 9 Q U '

E P U L Y b i r a

E l l U E b
I

2Л 10JBY0! Cpioumjbpeuicoi снЬг- 320 ш§ 9 0 0
30

С р т о и л д о ш Х с ш  с ^ Ь г  з^о u j§  х
ус(зл;г I

W C B 09 yujijcaciu ш/Ь Ш1
320 ш8\ш) з г о

21 10JYY0S D O /A cX q ju e сзЬг Ю0ш8 1 0 0 DOziKcXcjiu сзЬг' юо ш§ у 9 VC{3 AI8 I

20 I 10JDD01

!

Ceyusxoue u | Т г О  l e i c e i y s i  усршг I ]

|Г Ж 1 !1 . 1 1 1 Ь >  1 1 1

1д У09ВХ03 Ь |13С6(ЗШ aoj- fcoi tuV 2Ш|
300ш8\ш1- 1 ? е

18 ><№ВХ03 Ьизсе(9ш с з Ь г 100 е  о о о



86 С01СА17 Midodrine tabl. 5mg 1 800 Gutron tabl.5 mg x  20 Nycomed l

87 A03AD02 Drotaverin tabl. 40mg 1 200 N o-spa tabl.40 mg x 24
Sanofi

Aventis l
ДРО СПАЗ табл. 40 

мг * 20 Адифарм ЕАД 1
88 D08AG02 Povidone-jodine ung 90g 260 Jodasept ung.90 g Actavis l

89 D07AC14
Methylprednisolone

aceponate amp 40mg 80 Solu- medrol 40 mg Pfizer l

90 С03СА01 Furosemide tabl. 40mg 240 Furanthril tabl40 m g x 12 Actavis l

91 C03DA01 Spironolactone tabl. 25mg 1400 Spironolactone tabl.25 mg x 30 Actavis l

Спиронолактон- 
Чайкафарма табл 25 

мгхЗО

„Чайкафарма 
Висококачествените 

Лекарства” АД
1


