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ПОКАНА
за участие в процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 18, ал. 1, т.
8, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет:
"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по прекратени номенклатури"
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,
На основание чл. 64, ал. 3 от ППЗОП, във връзка с чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП и Решение
№8/28.04.2020г. на управителя на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД за откриване на
процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с
предмет: "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛОЗ
д-р Марко Марков - Варна“ ЕООД, по прекратени номенклатури", Ви отправям покана да
участвате в договарянето.

1. Предмет на обществената поръчка, включително количество и прогнозна
стойност.
1.1. Описание на предмета на обществената поръчка: Предметът на обществената поръчка
включва доставки чрез периодични заявки от Възложителя на общоболнични лекарствени продукти,
включени в Приложение 2 от ПЛС и лекарствени продукти, невключени в ПЛС. В 2 броя Технически
спецификации (Приложение 1 и Приложение 2), във формат Excel са посочени наименование,
технически характеристики, мерни единици и прогнозни количества за всяка една от
номенклатурите, по двете обособени позиции.
1.2. Общо количество или обем.
Поръчката включва общо 2 /две/ обособени позиции с номенклатури, с общ брой номенклатури
в двете обособени позиции - 26. В Техническите спецификации /Приложение 1 и Приложение 2/ са
посочени приблизителни прогнозни количества в мерна единица за всяка една номенклатура.
Посоченото количество е прогнозно и възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото
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количество, посочено в спецификациите на обществената поръчка, а има право да заявява
количества, съобразно действителните си нужди.
1.3. Прогнозна стойност на поръчката
За изчисляване на прогнозната стойност на обществената поръчка, са спазени разпоредбите
на чл. 21, ал. 1, ал. 2, ал. 4 и ал.8, т. 1 от ЗОП.
Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е равна на сбора на прогнозните
стойности на двете обособени позиции, включени в предмета на обществената поръчка. Прогнозната
стойност на всяка от двете обособени позиции е, както следва:
Прогнозна стойност в лева без ДДС за обособена позиция 1 – 18 163,40 лв.
Прогнозна стойност в лева без ДДС за обособена позиция 2 – 6 003,80 лв.
Обща прогнозна стойност на настоящата обществена поръчка: 24 167,20 лв. без включен
ДДС.
1.4. Обособени позиции.
Настоящата обществена поръчка е разделена на 2 /две/ обособени позиции, както следва:
Обособена позиция 1 – "Доставка чрез периодични заявки на общоболнични лекарствени
продукти, включени в Приложение 2 от ПЛС, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна"
ЕООД“, включваща 14 номенклатури в обособената позиция;
Обособена позиция 2 - "Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти,
невключени в ПЛС, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, включваща 12
номенклатури в обособената позиция;
На основание чл. 30 от ППЗОП, с оглед предмета на обществената поръчка – доставка на
лекарствени продукти по Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Възложителят
предоставя възможност за представяне на оферти за една или повече обособени позиции, за една или
повече от номенклатурите в обособените позиции.
1.5. Мотиви за избора на процедура.
Възложителят открива настоящата процедура на договаряне без предварително обявление,
тъй като съгласно чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, когато при открита процедура не са подадени оферти за
участие или всички подадени оферти за участие са неподходящи и първоначално обявените условия
не са съществено променени, то публичните възложители могат да прилагат процедура на
договаряне без предварително обявление.
С Решение № 25/04.11.2019г. на Управителя на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“, е
открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка чрез периодични
заявки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко Марков - Варна"
ЕООД“, Идентификационен номер на поръчката в АОП: 00743-2019-0009. Решението за откриване
на процедурата е с ID: 942803, a Обявлението за поръчка е с ID: 942804, като същото е публикувано
в Официалния вестник на Европейския съюз под номер: 529559-2019 в брой S 216 от 08.11.2019г.
Спазени са принципите на ЗОП за публичност, прозрачност и информираност, като възложителят е
осигурил неограничен и пълен пряк безплатен достъп до документацията за обществената поръчка
в електронен вид на своя профил на купувача на интернет адрес: http://www.varnaoncology.org, в
предвидените от ЗОП и ППЗОП срокове.
С Решение № 3/21.02.2020г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка с предмет:
"Доставка чрез периодични заявки на лекарствени продукти за нуждите на "СБАЛОЗ д-р Марко
Марков - Варна" ЕООД“, открита с Решение № 25/04.11.2019г., Идентификационен номер на
поръчката в АОП: 00743-2019-0009, в частта: по Обособена позиция 2: "Доставка чрез периодични
заявки на общоболнични лекарствени продукти, включени в Приложение 2 от ПЛС, за нуждите на
"СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“ и Обособена позиция 3: "Доставка чрез периодични
заявки на лекарствени продукти, невключени в ПЛС, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков Варна" ЕООД“, възложителят е прекратил процедурата, както следва:
2 от 12

а) На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП, по отношение на:
Обособена позиция 2, за номенклатури: 15, 25, 26, 27, 53, 54, 70, 71, 79, 88, 111, 114, 116, 117,
127, 132, 143, 147, 151 и 154, тъй като не е подадена нито една оферта.
Обособена позиция 3, за номенклатури: 6, 13, 23, 33, 35, 36, 38, 39, 40, 51, 52 и 53, тъй като не
е подадена нито една оферта.
б) На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП, по отношение на:
Обособена позиция 2, за номенклатури: 14 и 22, тъй като всички подадени оферти за участие
не отговарят на условията за представяне.
Обособена позиция 3, за номенклатури: 16 и 37, тъй като всички подадени оферти за участие
не отговарят на условията за представяне.
Решението е влязло в сила.
Предвид основната дейност (здравеопазване), за възложителя възниква необходимост от
прилагане на правната възможност, предоставена в чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП, за провеждане на
процедура на договаряне без предварително обявление.
1.6. Опция на поръчката
Възложителят може да удължи срока на договора за изпълнение на поръчката с до 6 месеца, в
случай че в периода на действието му не е достигната прогнозната стойност на поръчката и е налице
потребност от продължаване на доставките.
Условията, при които влиза в сила опцията, са посочени в проекта на договор и се изразяват
в следното:
1. Възложителят с отправяне на възлагателно писмо до изпълнителя възлага изпълнението
на поръчката за допълнителен срок;
2. Срокът на договора може да бъде удължен с до 6 месеца;
3. Включването на клаузата за опция и удължаването на срока може да се извърши само
преди изтичане на срока на договора;
4. При активиране клаузата за опция, изпълнителят се задължава да удължи срока на
гаранцията за изпълнение съобразно с удължения срок на договора в случай, че при сключването
на договора гаранцията е представена под формата на банкова гаранция или застраховка.
1.7. Основен код, съгласно Общия терминологичен речник (CPV): 33600000 - „Фармацевтични
продукти“.
1.8. Място за изпълнение на поръчката: доставките ще се предоставят на следния адрес на
Възложителя: гр. Варна, бул.: Цар Освободител“ 100, болнична аптека на „СБАЛОЗ д-р М. Марков –
Варна“ ЕООД.
1.9. Финансиране. Срок и начин на плащане.
Настоящата процедура се реализира със средства на Възложителя, получени от бюджета
НЗОК. Заплащането на доставките ще се извършва при условията на отложено плащане - до
(шестдесет) календарни дни, считано от датата на получаване на доставката и след представяне
издадена от изпълнителя оригинална фактура. Плащанията по сключения договор, се извършват
банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка.
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1.10. Срок за изпълнение на поръчката:
10.1. срокът за изпълнение на доставките по всички обособени позиции е до 3 /три/ календарни
дни след получаване на заявка. Заявката се подава по избор на възложителя на факс, по телефон или
на електронна поща.
10.2. срокът за изпълнение на договорите за доставка е 24 /двадесет и четири/ месеца от датата
на подписването им от двете страни.
11. Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния
срок за получаване на офертите.
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2. Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката
А: 1. Общи технически изисквания по Обособена позиция 1 – "Доставка чрез периодични
заявки на общоболнични лекарствени продукти, включени в Приложение 2 от ПЛС, за
нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“
1.1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане, като за всяко едно лекарство следва да има издадено разрешение за употреба в страната,
издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета.
1.2. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през
съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в
съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.
1.3. За предлаганите лекарствени продукти следва да има утвърдени и регистрирани
пределни/крайни цени. Цената не може да бъде по-висока от регулираната цена по Приложение 2 от
ПЛС, колона М „Стойността за опаковка, изчислена на база референтна стойност (с ДДС)“
/пределната цена, в случай че липсва референтна стойност/ на съответното лекарство, утвърдена от
Комисия по цените към Министерство на здравеопазването, актуален към датата обявена за краен
срок за подаване на оферти.
1.4. Лекарствените продукти, които ще се доставят в Болничната аптека на „СБАЛОЗ д-р М.
Марков – Варна“ ЕООД, не могат да бъдат с остатъчен срок на годност по-малък от 30% /тридесет
процента/, от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставка. Това
обстоятелство задължително се заявява в офертите на участниците за изпълнение на обществената
поръчка.
1.5. Доставките на лекарствените продукти се договарят и извършват в рамките на
прогнозните количества по техническата спецификация (Приложение № 2). Доставките ще се
извършват, съгласно предоставени списъци от Възложителя.
1.6. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не
пораждат задължение за „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД да ги закупи в пълен обем.
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности и
финансова обезпеченост на изпълнението на поръчката.
2. Минимални технически изисквания по Обособена позиция 1 – "Доставка чрез
периодични заявки на общоболнични лекарствени продукти, включени в Приложение 2 от
ПЛС, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков - Варна" ЕООД“
Предложените от участника медикаменти трябва напълно да съответстват на минималните
технически изисквания, посочени в табличен вид, в Приложение №2, за всяка номенклатура
(медикамент) в обособената позиция.
Б: 1. Общи технически изисквания по Обособена позиция 2 – "Доставка чрез периодични
заявки на лекарствени продукти, невключени в ПЛС, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р М. Марков
- Варна" ЕООД“
1.1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за лекарствените
продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) и подзаконовите нормативни актове по неговото
прилагане, като за всяко едно лекарство следва да има издадено разрешение за употреба в страната,
издадено по реда на ЗЛПХМ или Регламент (ЕО) № 726/2004г. на Европейския парламент и Съвета.
1.2. В случай на изтичане на срока на разрешението за употреба на лекарствен продукт през
съответната година, за която се провежда обществената поръчка, участникът декларира в
съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че количествата за лекарствения продукт са налични.
1.3. За предлаганите лекарствени продукти следва да има утвърдени и регистрирани
пределни/крайни цени. Цената не може да бъде по-висока от пределната цена за търговец на едро на
съответния лекарствен продукт, посочена в Регистъра на пределните цени на лекарствените
продукти, отпускани по лекарско предписание (в приложимите случаи), актуален към датата обявена
за краен срок за подаване на оферти.
1.4. Лекарствените продукти, които ще се доставят в Болничната аптека на „СБАЛОЗ д-р М.
Марков – Варна“ ЕООД, не могат да бъдат с остатъчен срок на годност по-малък от 30% /тридесет
процента/, от обявения от производителя върху опаковката към датата на доставка. Това
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обстоятелство задължително се заявява в офертите на участниците за изпълнение на обществената
поръчка.
1.5. Диетичните храни за специални медицински цели следва да отговарят на изискванията на
Наредбата за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели. За всяка една
диетична
храна
за
специални
медицински
цели,
следва
фирмата
/производител/дистрибутор/вносител/, да е уведомила Министерството на здравеопазването, в
съответствие с разпоредбата на чл. 8 от Наредба за изискванията към диетичните храни за специални
медицински цели и съответната диетична храна за специални медицински цели да е пусната на
пазара.
1.5. Участникът трябва да притежава валидно към датата на подаване на офертата
Удостоверение за регистрацията на обект за търговия на едро с храни, издадено от Областната
дирекция по безопасност на храните (ОДБХ), даващо им право да търгуват с групата храни, спрямо
предмета на обособена позиция 3 (храни със специално предназначение), за която подава оферта.
1.6. Доставките на лекарствени продукти, невключени в ПЛС се договарят и извършват в
рамките на прогнозните количества по техническата спецификация (Приложение № 3). Доставките
ще се извършват, съгласно предоставени списъци от Възложителя.
1.7. Посочените количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат
задължение за „СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“ ЕООД да ги закупи в пълен обем. Фактическото
изпълнение на обществената поръчка се определя на база реални потребности и финансова
обезпеченост на изпълнението на поръчката.
2. Минимални технически изисквания по Обособена позиция 2 - "Доставка чрез
периодични заявки на лекарствени продукти, невключени в ПЛС, за нуждите на "СБАЛОЗ д-р
М. Марков - Варна" ЕООД“
Предложените от участника лекарствени продукти, невключени в ПЛС трябва напълно да
съответстват на минималните технически изисквания, посочени в табличен вид, в Приложение №3,
за всяка от номенклатурите в обособената позиция.
3. КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА
Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най–изгодната
оферта.
Икономически най–изгодната оферта се определя въз основа на определения критерий –
„най–ниска цена“, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена.
Всеки участник в процедурата има право да представи оферта за една или повече обособени
позиции, за една или повече от номенклатурите в обособените позиции.
Оценяването ще бъде извършено ред по ред, за всяка от номенклатурите, по всяка от
обособените позиции, както следва:
1. По обособена позиция №1, назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и
класиране на постъпилите оферти, сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка
оферти, като съпоставя цената за единица мярка без ДДС (flac., tabl., sac., amp., caps., ungv., gel., supp,
pl., банка и др.), т.е. по колона 13 на Приложение 1, до /4/ знак след десетичната запетая.
2. По обособена позиция №2, назначената от Възложителя комисия за разглеждане, оценка и
класиране на постъпилите оферти, сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка
оферти, като съпоставя цената за единица мярка без ДДС (flac., tabl., sac., amp., caps., ungv., gel., supp,
pl., банка и др.) т.е. по колона 12 на Приложение 2, до /4/ четвърти знак след десетичната
запетая.
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4. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
4.1. За участника да не са налице обстоятелстватя по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
4.2. Участникът трябва да има право да осъществява търговия на едро с лекарствени
продукти.
Участникът следва да притежава документи, удостоверяващи правото му за търговия на едро с
лекарствени продукти, издадено от ИАЛ, по реда на чл. 202, във връзка с чл. 195 от ЗЛПХМ; или
правото му да произвежда съответния лекарствен продукт /в приложимите случаи/ и правото му за
търговия с наркотични вещества за болнична употреба, съгласно чл.32 от ЗКНВП /в приложимите
случаи/.
Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си
в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване: За доказване на съответствието с посочения критерий, участникът попълва Част
IV: Критерий за подбор, раздел А: Годност, т.1 на ЕЕДОП, като посочва органа, издал
документа, номера, под който са вписани в публичния регистър, поддържан от ИАЛ, и номера
на лицензията, или с посочване на информация, че участника е производител на
оферираният/те от него медикамент/и.
В приложимите случаи, участникът трябва да притежава валидно към датата на подаване на
офертата Удостоверение за регистрацията на обект за търговия на едро с храни, издадено по чл. 12
от Закона за храните (ЗХ) от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по
местонахождение на обекта, даващо им право да търгуват с групата храни, спрямо предмета на
обособена позиция 3 (храни със специално предназначение), за която подава оферта.
Доказване: За доказване на съответствието с посочения критерий, участникът попълва част
IV, буква „А“ от ЕЕДОП, с посочване на органа издал документа; групата храни, които включва;
дата на издаване и посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, са длъжни да предоставят информация. При подаване на офертата
участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
При подаване на офертата участниците попълват само съответния раздел в ЕЕДОП.
В случаите на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, съответствието с поставеното изискване се доказва с
представянето на заверено от участника копие на Разрешение за производство, издадено по реда
на ЗЛПХМ (в случаите по чл. 196, ал. 1 от ЗЛПХМ, или Разрешение за търговия на едро с
лекарствени продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едро с лекарства, или
разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ, или Лицензия за търговия с наркотични вещества
за болнична употреба или Удостоверение за регистрацията на обект за търговия на едро с храни,
издадено по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) от Областната дирекция по безопасност на храните
(ОДБХ) по местонахождение на обекта.

5. Място и дата за провеждане на преговорите.
Преговорите ще се проведат на 12.05.2020г. от 14:00 часа в административната сграда на
„СБАЛОЗ д-р М. Марков – Варна“, на адрес: гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ 100, ет. 3, в кабинет
33, с представител на участника по търговска регистрация или с упълномощено от него лице.
Проектът на договор е приложен към настоящата покана.

6. Други изисквания
Съдържание на офертата
За участие в договарянето, поканеният участник подава оферта в деловодството на
възложителя в срок до: 11.05.2020г., 16:00 часа. Офертата се представя в непрозрачна запечатана
опаковка, която следва да съдържа:
1. Заявление за участие, съдържащо опис на представените докумнети – по Образец 1;
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2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) – по Образец № 2, в
съответствие с изискванията на 67 от ЗОП и условията на възложителя. ЕЕДОП се представя
на оптичен носител, подписан с валиден квалифициран електронен подпис..
 Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо;
 Документът по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е приложимо (когато участникът е
обединение на физически и/или юридически лца
3. Оферта, включваща:
3.1. „Техническо предложение“.
Техническото предложение включва, предложение за изпълнение на поръчката в съответствие
с Техническата спецификация и изискванията на Възложителя - съгласно Образец № 3, ведно с
Приложението към него.
Техническото предложение следва да се попълни за всяка от обособените позиции, както
следва:
По обособена позиция 1, по Образец № 3а, с Приложение 1 към него, попълнено до колона 11
„Разрешение за употреба № …../дата” вкл., подписано и подпечатано от участника.
По обособена позиция 2, по Образец № 3б, с Приложение 2 към него, попълнено до колона 11
„Разрешение за употреба № …../дата” вкл., подписано и подпечатано от участника.
ВАЖНО:
 Приложението по съответната обособена позиция се изготвя по приложения образец във
формат “Excel” и е неразделна част от техническото предложение.
 Участниците следва да попълнят Приложението по съответната обособена позиция само в
празните редове и само за номенклатурите, за които участват, без да променят
информацията, въведена от възложителя в колони от 1 до 7 вкл. (Пореден номер на
номенклатура,
Анатомо-терапевтичен
код
/АТС-код/,
Международно
непатентно
наименование /INN/, Лекарствена форма (flac., tabl., caps., pl.), Прогнозно количество от
лекарствената форма, Прогнозно количество в единица мярка (g, mg, mcg, ml, IU), Количество на
активното лекарствено вещество (g, mg, mcg, ml, IU).

 Приложението по съответната обособена позиция се разпечатва само за номенклатурите, за
които се участва и се представя на хартиен носител, подписано и подпечатано от участника.
 Приложението по съответната обособена позиция, попълнено само за номенклатурите, за
които се участва, се представя и на оптичен носител във формат “Excel”.
 Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и оптичния носител
и при различие между тях за вярна се приема информацията на хартия. Отговорността за
разликите се носи от участника.
3.2. „Ценово предложение“.
Ценовото предложение следва да се попълни за всяка от обособените позиции, както
следва:
По обособена позиция 1, по Образец № 4а, с Приложение 1 към него, подписано и
подпечатано от участника.
По обособена позиция 2, по Образец № 4б, с Приложение 2 към него, подписано и
подпечатано от участника.
Забележка: Ценово предложение се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис: „Предлагани ценови параметри“, наименованието на участника и обособената
позиция, за която се отнася.
В предложената цена трябва да бъдат включени всички разходи на участника за извършване
на доставката, мита, данъци, такси, транспортни разходи, трудови разходи за дейностите по
изпълнение на поръчката, като предложените цени следва да са посочени в български лева, както
следва:
По обособена позиция 1, в Приложение 1:
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В колона №13 – „Единична цена на единица мярка на лекарствената форма (flac., tabl., sac.,
amp., caps., ungv., gel., supp, pl., банка и др.) без ДДС“, участникът следва да предложи цена до
четвърти знак след десетичната запетая без ДДС.
В колона № 14 - „Цена за опаковка без ДДС“, участникът следва да предложи цена до втори
знак след десетичната запетая без ДДС.
В колона № 15 - „Обща стойност в лева без ДДС“, следва да бъде предложена цена до втори
знак след десетичната запетая без ДДС.
По обособена позиция 2, в Приложение 2:
В колона №12 – „Единична цена на единица мярка на лекарствената форма (flac., tabl., sac.,
amp., caps., ungv., gel., supp, pl., банка и др.) без ДДС“, участникът следва да предложи цена до
четвърти знак след десетичната запетая без ДДС.
В колона № 13 - „Цена за опаковка без ДДС“, участникът следва да предложи цена до втори
знак след десетичната запетая без ДДС.
В колона № 14 - „Обща стойност в лева без ДДС“, следва да бъде предложена цена до втори
знак след десетичната запетая без ДДС.
*ВАЖНО:
 Приложението по съответната обособена позиция се изготвя по приложения образец във
формат “Excel” и е неразделна част от ценовото предложение.
 Участниците следва да попълнят Приложението по съответната обособена позиция само в
празните редове и само за номенклатурите, за които участват, без да променят
информацията, въведена в Приложенията от възложителя.
 Приложението по съответната обособена позиция се разпечатва само за номенклатурите, за
които се участва и се представя на хартиен носител, подписано и подпечатано от участника
 Приложението по съответната обособена позиция, попълнено само за номенклатурите, за
които се участва, се представя и на оптичен носител във формат “Excel”.
 Участникът отговаря за идентичността на информацията върху хартиения и оптичния носител
и при различие между тях за вярна се приема информацията на хартия. Отговорността за
разликите се носи от участника.
 Всеки участник в процедурата има право да представи оферта за една или повече обособени
позиции, за една или повече номенклатури в обособената/те позиция/ции, като всяка
номенклатура може да бъде спечелена от различен участник.
 При намаляване на цените на лекарствените средства по време на провеждане на процедурата,
при сключване на договора или по време на неговото действие, участникът се задължава да
актуализира цените на предлаганите от него лекарства.
 Извън плика „Предлагани ценови параметри“ не трябва да е посочена никаква информация
относно цената. Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си
извън плика „Предлагани ценови параметри” елементи, свързани с предлаганата цена (или
части от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
Окомплектоване на документите, съдържащи се в опаковката.
1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят в запечатана непрозрачна.
Окомплектоването на докуметите, съдържащи се в опаковката трябва да бъде в съответствие с чл. 47
от ППЗОП.
2. Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в общата запечатана
непрозрачна опаковка за всяка от обособените позиции се представят поотделно комплектовани:
Техническо предложение за всяка обособена позиция и отделни непрозрачни пликове с надпис
„Предлагани ценови параметри“, за всяка обособена позиция поотделно, с посочване на позицията,
за която се отнасят.
3. Критериите за подбор са еднакви за Обособена позиция 1 и Обособена позиция 2, поради
което на основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, се допуска представянето на едно заявление за участие,
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съдържащо опис на представените докумнети, по Образец 1 и един Единен европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП).
Гаранция за изпълнение на договор за обществена поръчка
1. Видове и размер на гаранциите
1.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) на сто от стойността на
договора без ДДС.
1.2. На основание чл. 111, ал. 5 от ЗОП, гаранцията се представя от Изпълнителя преди
сключване на договора под една от следните форми:
1.2.1. парична сума, внесена по сметката на Възложителя, или
1.2.2. безусловна и неотменяема банкова гаранция, в оригинал, издадена в полза на
Възложителя, или
1.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя.
1.3. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
1.4. Гаранцията по т. 1.2.1. или 1.2.2. може да се предостави от името на изпълнителя за
сметка на трето лице - гарант.
1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по
гаранцията или титуляр на застраховката.
1.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранциите за изпълнение са
уредени в проекта на договора.
2. Изисквания по отношение на гаранциите
2.1. Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, тя се внася по следната банкова
сметка на Възложителя:
Централна Кооперативна Банка - клон гр. Варна,
IBAN: BG24CECB97901036427000,
BIC: CECBBGSF.
Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя;
2.2. Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от стойността на
гаранцията за изпълнението му.
2.2.1. При учредяване на банкова гаранция, тя следва да съдържа следните условия:
а) Срока на валидност на банковата гаранция е срока на изпълнение на Договора, плюс 1
месец, считано от датата на извършено последно плащане по договора.
б) Страните се съгласяват, при постъпило първо писмено искане за плащане, надлежно
подписано и подпечатано от възложителя, деклариращо че изпълнителят не е изпълнил частично или
изцяло задълженията си по договора (с точно посочени кои от условията на договора са нарушени), и
в случай на липса на доброволно плащане на дължимата сума по това основание от страна на
изпълнителя , банката да заплати сумата от гаранцията, независимо от направените възражения и
защита, възникващи във връзка с основните задължения на изпълнителя.
в) Страните се съгласяват, банката да заплати дължимата сума сумата от гаранцията, в
рамките на 5 (пет) работни дни, считано от датата на получаване на надлежно подписаното и
подпечатано искане за плащане от възложителя, независимо от направените възражения и защита,
възникващи във връзка с основните задължения на изпълнителя.
г) Страните се съгласяват, всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания,
свързани с обслужването на гаранцията, включително при нейното възстановяване, да са за сметка на
Изпълнителя, по действащата тарифа на обслужващата банка на възложителя.
д) Страните се съгласяват, всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания,
свързани със задържането, пълното или частично усвояване на гаранцията, включително и таксите на
възложителя за обработка на искането за плащане и авизиране на гаранцията, да са за сметка на
Изпълнителя.
е) Авизирането на банковата гаранция е подчинено и се регулира съгласно Еднообразните
правила за гаранциите.
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2.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на Договора, плюс 1 месец, считано от
датата на извършено последно плащане по договора. Възложителят следва да бъде посочен като
трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на
Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за
обезпечение на неговата отговорност по друг договор. Разходите по сключването на
застрахователния договор и поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок,
както и по всяко изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.
3. Задържане и освобождаване на гаранциите
3.1 Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора по чл. 8, независимо от
формата й, при условие че съответните доставки са надлежно приети от Възложителя по установения
в договора ред и липса на възражения по изпълнението на договора, в срок от 1 месец, считано от
датата на извършено последно плащане по договора.
3.2. Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от
формата, под която са предоставени.
3.3. Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора
е възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и
въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той може
да пристъпи към усвояване на гаранциите.
3.4. Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение при
пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на Изпълнителя
и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на Изпълнителя. В тези случаи,
Възложителят има право да усвои от гаранцията за изпълнение суми, покриващи отговорността на
Изпълнителя за неизпълнението. В допълнение към горното, Страните изрично се споразумяват, че:
3.3.1. Възложителят има право да задържи гаранцията в пълен размер при системен (два или
повече от 2 пъти в срока на изпълнение на договора) отказ от страна на Изпълнителя за доставка на
заявени от Възложителя медикаменти; и/или при системно (два или повече от 2 пъти в срока на
изпълнение на договора) Несъответствие на доставените медикаменти с договорените изисквания;
както и че
3.3.2. При неизпълнение на задължения на Изпълнителя за отстраняване на явни и/или скрити
Несъответствия, установени по предвидения в Договора ред, в договорения срок, отказ за доставка
на заявени медикаменти, както и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по
договора с повече от 3 дни или в случаите по чл. 7, ал. 4, Възложителят има право да задържи от
гаранцията за изпълнение суми, на стойност съответно на Несъответстващите медикаменти или на
номенклатурите, чиято доставка е отказана.
3.5. Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение, суми равни
на размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на
задълженията на Изпълнителя.
4. Сключване на договор
4.1. Възложителят сключва с определения за изпълнител участник писмен договор, който
съответства на приложения в документацията проект, допълнен с всички предложения от офертата
на участника, въз основа на които той е определен за изпълнител, само при условие, че същият
представи документите и извърши нужните действия по чл. 112 от ЗОП.
4.2. Договорът за обществена поръчка се сключва с участника, определен за изпълнител,
който преди подписването му е длъжен да представи:
а) Свидетелство за съдимост на лицата, представляващи изпълнителя;
б) Удостоверение от Общината по седалището на изпълнителя за липса на задължения
(Изпълнителят няма задължение да представя удостоверение от НАП и от Общината по
седалището на Възложителя);
в) Удостоверение от ораганите на ИА „Главна инспекция по труда”;
г) определената гаранция за изпълнение на договора;
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д) актуални документи за съответствие с критериите за подбор.
е) Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средства;
ж) Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП с цел установяване дали контрагента или
действителен собственик на контрагент попада в някоя от категориите по чл. 36 от ЗМИП (чл.42,
ал.2, т.2. ЗМИП);
з) Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП от законния представител или пълномощника на
юридическото лице за идентифициране на действителен собственик съгласно чл. 59, ал.1,т.З от
ЗМИП. (когато декларацията е попълнена и подписана от пълномощник, ще ни е необходимо и копие
от пълномощното).
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя съответните
документи, издадени от компетентен орган съгласно законодателството на държавата, където е
установен. В случаите, в които в съответната държава не се издават документи за посочените
обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение за
съответната държава.
4.3. В случай, че е заявено ползване на подизпълнители, изпълнението на договора за обществена
поръчка не започва преди да бъде представен сключен договор за подизпълнение.
4.4. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от отговорността му
за изпълнение на договора за обществена поръчка.
4.5. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят
уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите,
посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената
информация в хода на изпълнението на поръчката.
Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за обществена поръчка
се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени едновременно следните
условия:
 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване от процедурата;
 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял предишният
подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява,
коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.
4.6. Договор се сключва в съответствие с предложения проект на договор, допълнен с
предложенията в офертата на участника, определен за изпълнител.
4.7. Сключеният договор за обществена поръчка може да бъде изменян или допълван от
страните по договора само по изключение, при условията на чл. 116 от ЗОП, както и в следните
случаи:
4.7.1. Ако в срока на действие на договора, НЗОК, Съвета или друг компетентен орган
договори нови цени, които са по-ниски от посочените в Ценовото предложение на участника,
определен за изпълнител. В този случай новите цени влизат в сила от датата, посочена в
информацията, публикувана от Съвета или друг компетентен орган, и остават валидни за страните по
договора до неговото прекратяване или до следваща промяна по реда описан по-горе. В случай на
повишаване на цената на даден лекарствен продукт, възложителят няма да предприема действия за
изменяне на условията на сключения договор и няма да заплаща същият по нова по-висока цена.
4.7.2. В случай че по реда, посочен в 4.7.1., се случи промяна на цените със задна дата, като
междувременно е извършена доставка по договора, чиято стойност е фактурирана по старите цени,
участникът, избран за изпълнител, следва да извърши необходимите действия за намаляването на
цената на лекарствените продукти и по издадените вече фактури, които не са заплатени на
Възложителя от НЗОК, до цената посочена в действащия списък на НЗОК. При намаляване на
цената, издадения от изпълнителя по договора документ, съпътства документите за доставка.
4.7.3. В случай че, в срока на действие на договора се породи необходимост от закупуването на
лекарствен продукт от спецификацията към него, което ще доведе до надхвърляне на първоначално
определеното прогнозно количество за съответния лекарствен продукт. В този случай ще се направи
замяна за сметка на прогнозното количество и съответно стойността от друг лекарствен продукт от
спецификацията, след постигане на договорка между страните по договора, изразена в писмена
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форма, като това няма да доведе до промяна в предмета на поръчката, както и няма да надхвърли
стойността на договора.
4.7.4. В срока на действие на договора, поради настъпили непредвидени обстоятелства, а
именно липса в България на лекарствения продукт от производителя, посочен от изпълнителя по
договора в спецификацията, и предложение от изпълнителя за доставка на медикамент със същото
активно вещество от друг производител, но
при запазване на уговорените цена и условия,
предложени в офертата, с която участникът е класиран на първо място.
4.7.5. В срока на действие на договора, се случи производителят, посочен от изпълнителя по
договора в спецификацията, да промени предлаганите разфасофки (брой в опаковка), и предложение
от изпълнителя за доставка на медикамента в различна разфасофка, но при запазване на уговорените
цена и условия, предложени в офертата, с която участникът е класиран на първо място.
4.8. Неразделна част от договора е техническата и ценова оферта на изпълнителя и
съответното приложение по обособена позиция № 1, 2 и/или 3.
6.4. Други указания
Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците, за
въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и ППЗОП, решението
поканата за участие в процедурата.

7. ПРИЛОЖЕНИЯ И ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ:
1. Приложение № 1 – Техническа спецификация по Обособена позиция 1
2. Приложение № 2 – Техническа спецификация по Обособена позиция 2
3. Приложение № 3 – Стандартизиран образец на проект на договор за доставка (АОП)
5. Образци на документи:
Образец № 1 – Заявление за участие съдържащо опис на представените документи
Образец № 2 – ЕЕДОП;
Образец № 3а – Техническо предложение по Обособена позиция 1;
Образец № 3б – Техническо предложение по Обособена позиция 2;
Образец № 4а – Ценово предложение по Обособена позиция 1;
Образец № 4б – Ценово предложение по Обособена позиция 2;
Образец
- Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произход на средства
Образец
- Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП с цел установяване дали
контрагента или действителен собственик на контрагент попада в някоя от
категориите по чл. 36 от ЗМИП (чл.42, ал.2, т.2. ЗМИП);
Образец
- Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП от законния представител или
пълномощника на юридическото лице за идентифициране на действителен собственик
съгласно чл. 59, ал.1,т.З от ЗМИП. (когато декларацията е попълнена и подписана от
пълномощник, ще ни е необходимо и копие от пълномощното);
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