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ДОКУМЕНТАЦИЯ 
 

За провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка за 
периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална 
диализа за период от две години, на основание Решение на Съвета на директорите, отразено в 
Протокол 242 от 08.12.2014 г. и Решение Р-43 от 21.01.2015 г. на Директор „ИД” Марта Дракова, 
за провеждане на открита процедура и на основание Обявление за обществената поръчка, 
публикувано в Регистъра на обществените поръчки под № 643925 на 21.01.2015 г. 

Настоящата документация се издава на основание чл. 28 от ЗОП и съдържа: 
1. Решение № Р-43/21.01.2015 г. за откриване на процедурата, публикувано на 

интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки под номер 643923. 
2. Обявление за обществената поръчка, публикувано на интернет страницата на 

Агенцията за обществени поръчки под номер 643925. 
3. Пълно описание на предмета на поръчката с размера на гаранцията за участие; 
4. Tехнически спецификации; 
5. Mетодика за определяне на комплексната оценка на офертата, която съдържа 

показателите за комплексна оценка, тяхната относителна тежест и точни указания за 
определяне на оценката по всеки показател; 

6. Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне. 
7. Проект на договор за изпълнението на обществена поръчка. 
8. Образци на декларации. 



ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
Предметът на поръчката е: Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение 

на пациенти на перитонеална диализа за период от две години. 

Номер 
по ред 

Наименование Мерна единица 
Брой за две 

години 

1 2 3 4 

1 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 1,36% 

Торба х 2 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 1,36% 
32000 

2 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 2,27% 

Торба х 2 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 2,27% 
11200 

3 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 3,86% 

Торба х 2 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 3,86% 
1680 

4 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 1,36% 

Торба х 5 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 1,36% 
15840 

5 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 2,27% 

Торба х 5 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 2,27% 
11520 

6 
Icodextrin, Sodium S-lactate, Sodium chlorid, Magnesium 
chloride, Calcium chloride 

Торба х 2 литра с 
глюкозни полимери 

24480 

7 Капачка брой 70000 

8 Катетър за перитонеална диализа 57 или 62 см брой 40 

9 Титаниев адаптер брой 40 

10 Дрениращ сет за AПД брой 15120 

11 Касета за автоматизирана перитонеална диализа брой 15120 

12 Трансфер сет брой 200 

13 Клампа брой 200 

Няма обособени позиции. Всеки кандидат задължително участва за всички позиции. 
Участник, който не е участвал за всички позиции, ще бъде отстранен от процедурата. 
Срокът на доставка трябва да бъде до 72 часа след писмена заявка от страна на 

Възложителя. Остатъчният срок на годност на разтворите и консумативите трябва да бъде не 
по-малък от 75%. Отложеното плащане трябва да бъде не по-малко от 60 дни, след доставка и 
представяне на: 
1. Оригинал на валидна доставна фактура; 
2. Приемо- предавателен протокол, подписан от възложителя и изпълнителя, 2 броя; 
3. Документ, от който да е видна датата на производство и срока на годност на 
медицинското изделие. При първа доставка от съответната партида (при периодични доставки) 
следва да се представят: Декларация за съответствие от производителя или неговия 
упълномощен представител; ЕС сертификат за съответствие с Директива 98/79/ЕС, издаден от 
нотифициран орган по смисъла на ЗМИ; Сертификат за качество- СЕ маркировка, съгласно 
Директива 98/79/ЕС за инвитро диагностичните медицински продукти. Финансиране- от 
собствени средства по договори с МЗ и НЗОК. 

 

 

 

 



ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  
 

Номер 
по ред 

Наименование Мерна единица 
Брой за две 

години 

1 2 3 4 

1 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 1,36% 

Торба х 2 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 1,36% 
32000 

2 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 2,27% 

Торба х 2 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 2,27% 
11200 

3 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 3,86% 

Торба х 2 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 3,86% 
1680 

4 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 1,36% 

Торба х 5 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 1,36% 
15840 

5 
Anhydrous glucose, Sodium Chloride, Sodium Lactate, Calcium 
Chloride, Magnesium Chloride Glucose 2,27% 

Торба х 5 литра с 
глюкозни разтвори, 

Глюкоза 2,27% 
11520 

6 
Icodextrin, Sodium S-lactate, Sodium chlorid, Magnesium 
chloride, Calcium chloride 

Торба х 2 литра с 
глюкозни полимери 

24480 

7 Капачка брой 70000 

8 Катетър за перитонеална диализа 57 или 62 см брой 40 

9 Титаниев адаптер брой 40 

10 Дрениращ сет за AПД брой 15120 

11 Касета за автоматизирана перитонеална диализа брой 15120 

12 Трансфер сет брой 200 

13 Клампа брой 200 

 
 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА. 
 

Всякa една оферта за настоящата процедура, отговаряща на ЗОП и условията на 
настоящата документация, ще бъде оценявана и класирана на база на следния 
критерий: 

Най-ниска обща крайна цена за всички позиции, за които се отнася 
предложението. 

Предложенията на кандидатите се класират във възходящ ред на предложената 
цена от всеки от участниците за конкретната позиция. 

От кандидатите, допуснати до участие за съответните позиции, класирани във 
възходящ ред, се избира този с най-ниска обща крайна цена и се класира на първо 
място.  

В случай, че се установи една и съща цена в две или повече оферти, Комисията, 
назначена да отвори и оцени предложенията, ще проведе публичен жребий за 
определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, за съответните 
обособени позиции. 



Образец на оферта, с указания за нейното изготвяне 
 

за участие в обявената от МБАЛ “Света Марина” ЕАД – гр. Варна открита 
процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на разтвори и консумативи 

за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години 
 

 
Наименование на Участника:  

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН: 

(или друга идентифицираща 
информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в 
която участникът е установен); 
СЕДАЛИЩЕ(пощенски код, населено 
място, ул./бул. №, блок №, вход, 
етаж): 

 

Точен адрес за кореспонденция 

(пощенски код, населено място, 

ул./бул. №, блок №, вход, етаж): 

 

Телефонен номер:  

Моб.тел.:  

Факс номери/или  e-mail:  

Лице за контакти:  

(в случай че участникът е 

обединение, информацията се 

попълва за всеки участник в 

обединението, като се добавя  

необходимият брой полета) 

Лица, представляващи 

участника по учредителен 

акт: (ако лицата са повече от 

едно, се добавя 

необходимият брой полета); 

Трите имена, ЕГН, лична 

карта №, адрес; Участникът 

се представлява заедно или 

поотделно (невярното се 

зачертава) от следните лица: 
 

Банкова сметка, по която ще бъде 

възстановена гаранцията за участие 

(обслужваща банка, IBAN, BIC, титуляр 

на сметката) 

 



Уважаеми госпожи и господа, 

Във връзка с горепосочената открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка, Ви представяме настоящата оферта. 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

"Периодични доставки на разтвори и консумативи за лечение на пациенти на 

перитонеална диализа за период от две години", като подаваме оферта при 

условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в 

случай че същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената 

поръчка, заложени в приложения към документацията за участие проект на 

договор. 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще ползваме 

(относимото се подчертава) следните подизпълнители: 

1........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

......................... 

2........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

....................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще 

изпълнява, дял от стойността на обществената поръчка (в %) 

6. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде ....... календарни 

дни (не може да бъде по-малък от 90 (деветдесет) календарни дни), считано от 

крайния срок за подаване на оферти. 

Неразделна част от настоящия документ са: 

а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП за обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 ЗОП, подписана от 

лицата, които представляват участника съгласно документите за регистрация; 

 

Дата ............................... г.    .............................................. 

(име,фамилия, подпис и печат)  

 



УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТАТА 
 
Всеки кандидат в процедурата има право да представи само една оферта, 

придружена от едно ценово предложение, която следва да бъде изготвена на 
български език и да е подписана от законния представител на лицето, което я 
подава или от изрично упълномощено от него лице с нотариално заверено 
пълномощно. Документите на чужд език се представят в официален превод на 
български език. 

Не се допускат варианти на офертите. 
Офертата изготвена съобразно чл. 57, ал. 1 от ЗОП и настоящата 

документация 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. При приемане на офертата 
върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и 
посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се 
издава документ. Всички представени документи и информация в Плик 1 следва 
да бъдат номерирани. 

Офертата ще бъде валидна за срок от 90 (деветдесет) календарни дни, 
считано от датата на нейното подаване, независимо от факта дали това 
обстоятелство е изрично декларирано от участника в самото предложение. 

Офертата за участие в откритата процедура се изготвя, предава и приема в 
съответствие с изискванията на ЗОП. Участниците трябва да се придържат към 
вида и формата на изискуемите документи, посочени от Възложителя. 

Офертата съгл. чл. 57, ал. 2 от ЗОП следва да бъде функционално 
разпределена в три отделни, запечатани, непрозрачни и надписани плика, всеки 
един от които трябва да има следното съдържание, посочено по-долу: 

 
ПЛИК 1 
Обозначението „Плик 1 - Документи за подбор” се поставя в долния десен 

ъгъл на непрозрачния плик. В Плик 1 задължително се поставят следните 
документи, относно търговско-правния статут на кандидата: 

1. Оферта, изготвена съгласно образеца, приложен към настоящата 
документация; 

2. Посочване на единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен 
търговец и/или друга идентифицираща информация, в съответствие със 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. В случаите, когато участникът е физическо лице, 
трябва да се представи копие от неговия документ за самоличност; 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9, изготвена съгласно образеца, приложен 
към настоящата документация; 

4. В случай, че участникът е обединение, трябва да се представи копие на 
договора за обединение, а когато в него не е посочено лицето, което 



представлява участниците в обединението и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се посочва представляващият; 

5. Оригинал на документ за гаранция за участие в процедурата в една от 
формите по чл. 60 от ЗОП. 
ЗАБЕЛЕЖКА: В случай че участникът представи банкова гаранция, същата 
трябва да е със срок на валидност минимум за срока на валидност на 
офертата. Задължително в бланката за банкова гаранция се изписва 
коректно пълното наименование на възложителя, като се посочва и 
номерът на процедурата от Регистъра на обществените поръчки! 

6. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на 
участника по чл. 50 от ЗОП - банкова референция от обслужваща банка в 
свободен текст; 

7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на 
участника по чл. 51 от ЗОП: 

7.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години (2012, 2013 и 
2014г.), считано от датата на подаване на офертата. Доказателството за 
извършена доставка се предоставя под формата на удостоверение, което се 
издава от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 
публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката; 

7.2. описание на техническото оборудване и мерките за осигуряване на 
качеството, както и на оборудването за изпитване и изследване; 

7.3. списък на технически лица, включително на тези, отговарящи за 
контрола на качеството; 

7.4. подробно описание на разтворите и консумативите за лечение на 
пациенти на перитонеална диализа, което да е отбелязано на представени 
каталози, проспекти или брошури (чрез индекси, подчертаване, ограждане), с 
цел сравняване на характеристиките им с изискванията на документацията. При 
представяне на проспекти или брошури, те задължително трябва да бъдат 
заверени с мокър печат от производителя; 

7.5. сертификати, издадени от акредитирани лица за управление на 
качеството, удостоверяващи съответствието на разтворите и консумативите със 
съответните спецификации или стандарти; 

7.6. разрешение, удостоверение или потвърждение за достъп до 
класифицирана информация по смисъла на Закона за защита на 
класифицираната информация, включително за възможността за обработка, 
съхранение и предаване на такава информация на равнището на защита - в 
случай че обществената поръчка съдържа или изисква класифицирана 
информация; 

7.7. сертификати, които удостоверяват съответствието на участника със 
съответната серия европейски стандарти за системи за управление на 
качеството. 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП за липса на свързаност с друг 
участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липсата на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 изготвена съгласно образеца, приложен към 



настоящата документация; 
9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП от участника за предвидени 

подизпълнители (ако предвижда такива), видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнителите и съответстващият на 
тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка /оригинал, 
по приложен образец/. 

ЗАБЕЛЕЖКА: Не може да представя самостоятелна оферта лице, 
което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител, или е свързано лице с друг участник в процедурата, по 
смисъла на §1, т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП. 

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор по чл. 56, 
ал. 1, т. 12 от ЗОП – по приложен образец. При подписване на договора за 
обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да 
представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл.47, ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението 
обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на 
държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези 
обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно 
на възложителя. Документите се представят в оригинал или заверени от 
участника копия и следва да бъдат издадени не по-късно от два месеца преди 
датата на решението на възложителя за избор на изпълнител; 

11. Декларация за съгласие за участие на подизпълнителя, ако участникът 
предвижда такъв /оригинал, по приложен образец. 

12. Декларация (оригинал) за срока на валидност на офертата, който не 
може да е по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата, 
обявена като краен срок за получаване на офертите. 

13. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в процедурата (в случаите когато участникът не се 
представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за 
регистрация в търговския регистър). 

14. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици. 

15. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от 
участника; 

Липсата на който и да е от гореизброените документи или некоректното 
попълване на предоставените образци, е основание кандидатът да бъде 
декласиран! 

Всички страници от Плик 1 на предложението на участника следва да са 
номерирани (без значение дали на ръка или машинно), като номерацията на 
страниците задължително трябва да съответства на посочената в списъка на 
документите, който следва да е наличен в плик № 1 с надпис „Документи за 
подбор”. Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на 
участника от процедурата съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 

Всички декларации и документи, за които не е представен образец в 



настоящата документация, трябва да бъдат изготвени от съответния участник 
съгласно изискванията на Закона за обществените поръчки и другите 
действащи и приложими нормативни актове, съобразно с техните редакции, 
които са били в сила към датата на обнародването на обявлението за 
настоящата обществена поръчка. 
 

ПЛИК 2  
Означението „Предложение за изпълнение на поръчката” се поставя в 

долния десен ъгъл на съответния плик. Техническото предложение на 
участника и офертата за изпълнение на поръчката, включително срок за 
изпълнение на поръчката следва да са по образец на възложителя - оригинал. 
Трябва да се съдържа необходимата информация, както и ако е приложимо 
декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП относно конфиденциалния характер на 
конкретна част от подадената от участника оферта. 

Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на 
участника от процедурата съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
 

ПЛИК 3 
Означението “Плик 3 - Предлагана цена” се поставя в долния десен ъгъл на 

съответния плик. В Плик 3 се поставя ценовото предложение на участника, изготвено, 
съгласно Приложение 3 от  Документацията.  

Неизпълнението на това условие е основание за отстраняване на участника от 
процедурата съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП. 
Цената в ценовото предложение трябва да се представи по следния начин: 
Крайна единична цена в лева, за всяка позиция от офертата (с включени всички 
дължими елементи на цената - мита, такси, ДДС) до крайния получател - МБАЛ "Света 
Марина" ЕАД - гр. Варна. Така предложената крайна единична цена следва да се отнася 
за посочената в документацията мерна единица. 
Няма да се допуска предлагането на цена с точност по-голяма от една стотинка. В 
случай че при разглеждането и оценяването на офертата, назначената комисия 
установи, че е предложена цена, която визира плащане на части от стотинката, то 
стойността ще бъде закръглена до цяла стотинка. 

Плащанията на доставените в изпълнение на договорите за обществената 
поръчка разтвори и консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа, ще 
се извършват от Възложителя в срок от 60 дни, считано от датата на получаване на 
валидна доставна фактурата и Приемо-предавателния протокол към нея или на друга 
покана за плащане. 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



ОБРАЗЦИ НА ДЕКЛАРАЦИИ 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 47, ал. 9 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 

от Закона за обществените поръчки 
 
Долуподписаният .............................................................................., с лична карта 

№......................, издадена на.................... от........................ с ЕГН ........................., 

представител на                 
(посочете фирмата на участника,ЕИК ) 

представлявано от                
      (посочете трите имена) 

В качеството си на _______________________________________________________ 

    ( управител/ изпълнителен директор/ съдружник/ ЕТ/ друго  

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
предмет:..........................................................................................................................
.........................................................................................................................................,  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност. 
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация, нито 
в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове. 
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство, което се 
отнася до конкретния участник): 
а) 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; 
б) има 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, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване; 
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни 
участници). 
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1, т. 23а 
от допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на ръководна 
длъжност в неговата организация. 



6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от 
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 
7. Представляваният от мен участник (вярното се отбелязва): 
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон; 
б) не се намира в подобна на посочената в буква "а" процедура съгласно националните 
си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под 
разпореждане на съда (при чуждестранни участници); 
в) не е преустановил дейността си. 
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм лишен/лишена от право да 
упражнявам определена професия или дейност (посочва се конкретна професия или 
дейност, съответстваща на предмета на обществената поръчка) съгласно 
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 
9. Представляваният от мен участник не е 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 ЗОП), доказано от 
възложителя с влязло в сила съдебно решение. 
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за: 
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 
безопасни условия на труд; 
б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 
работниците. 
11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с влязла в сила 
присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане 
на процедури за възлагане на обществени поръчки. 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни. 

Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя 
възложителя в 7-дневен срок от настъпването им. 

Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства 
по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11(14) са: 
1...................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
3...................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 

Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която 
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя 
информация за обстоятелствата по т. 1 - 4, както и по т. 7, 8, 10 и 11, са: 
1...................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
2...................................................................................................................................................
............................................................................................................................... 
3........................................................................................................................................  
Забележка:  
Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на т. 1, се 



прилагат, както следва (чл.47, ал.4 от ЗОП): 
1. при събирателно дружество - за лицата по чл.84, ал.1 и чл.89, ал.1 от Търговския 
закон (ТЗ);  
Чл.84, ал.1 от ТЗ - Всеки съдружник има право да управлява дружествените работи, 
освен ако с дружествения договор е възложено управлението на един или няколко 
съдружници или на друго лице; 
Чл.89, ал 1 от ТЗ - Всеки съдружник представлява дружеството, ако с дружествения 
договор не е предвидено друго. 
2. при командитно дружество - за лицата по чл.105 от ТЗ, без ограничено отговорните 
съдружници;  
Чл. 105 от ТЗ - Управлението и представителството на дружеството се извършват от 
неограничено отговорните съдружници. Ограничено отговорният съдружник няма 
право на управление и не може да спира решенията на неограничено отговорните 
съдружници.  
  3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.141, ал.2 от ТЗ, а 
при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл.147, ал.1 от ТЗ;  
Чл. 141, ал. 2 от ТЗ - Дружеството се представлява от управителя. При няколко 
управители всеки един от тях може да действува самостоятелно освен ако 
дружественият договор предвижда друго. Други ограничения на представителната 
власт на управителя нямат действие по отношение на трети лица. 
Чл. 147., ал. 1 от ТЗ - Едноличният собственик на капитала управлява и представлява 
дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е 
юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява 
дружеството. 
4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл.235, ал.2 от ТЗ, а при липса на 
овластяване - за лицата по чл.235, ал.1 от ТЗ;  
Чл. 235, ал. 2 от ТЗ - Съветът на директорите, съответно управителният съвет с 
одобрение на надзорния съвет, може да овласти едно или няколко лица от съставите 
им да представляват дружеството. Овластяването може да бъде оттеглено по всяко 
време.  
Чл. 235, ал. 1 от ТЗ - Членовете на съвета на директорите, съответно на управителния 
съвет, представляват дружеството колективно освен ако уставът предвижда друго. 
5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл.244, ал.4 от Търговския закон;  
Чл. 244, ал. 4 от ТЗ - Съветът на директорите възлага управлението на дружеството на 
един или няколко изпълнителни членове, избрани измежду неговите членове и 
определя възнаграждението им. Изпълнителните членове са по-малко от останалите 
членове на съвета. 
6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или 
участника.  
7. в случаите по т. 1 – 6 от забележката  - и за прокуристите, когато има такива;   
 
 
........................................ год.   Декларатор:    

(подпис и печат) 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП, 

за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 и по чл. 8, ал. 8, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки 

 
Долуподписаният .............................................................................., с лична карта 

№......................, издадена на.................... от........................ с ЕГН ........................., 

представител на                 
(посочете фирмата на участника,ЕИК ) 

представлявано от                
      (посочете трите имена) 

В качеството си на _______________________________________________________ 

    ( управител/ изпълнителен директор/ съдружник/ ЕТ/ друго)  

участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с 
обект:............................................................................................................................. 
......................................................................................................................................., 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от 
допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1, т. 24 
от допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура; 
2. Не съм сключил договор с лице по чл. 21* или 22** от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ). 
3. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 2 
ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка. 

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

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 
Наказателния кодекс. 
 
 
................................. год.    Декларатор: ..................................... 

(подпис и печат) 
 
Декларацията се подава от участника.  
Декларацията по т.1 се подава и от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП. 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
 

 
Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 
 
Лична карта№ ............................., изд. на ....................... ........г., от ........- 
.................., 
 
На длъжност ………………………………………………………………………… 

(посочете длъжността) 
на участника: „…………………………………………..……………………………” в процедура за 
възлагане на обществена поръчка с предмет 
„……..................................................................................................................………” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим. 

 
2. Не съм свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим.  
 
 

За неверни данни нося отговорност по чл.313 от НК. 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
 
 
 
...................................... 1.  .............................................. 
(дата на подписване) (подпис и печат) 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за участието или неучастието на подизпълнители по чл.56 ал. 1, т. 8 от Закона 

за обществените поръчки 
 

Подписаният: …………………………………………………….................................... 
(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ 
..............., 
 
на длъжност …………………………………………………………………………......, 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„...............................................................................................................................” 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, ЧЕ: 
1. Представляваният от мен участник при изпълнението на горецитираната 

обществена поръчка няма да използва/ще използва подизпълнители; 
(ненужното се зачертава) 

2. Подизпълнител/и ще 
бъде/бъдат:..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

(изписват се наименованията на подизпълнителите, ако такива ще участват при евентуалното изпълнение на 
обществената поръчка) 

3. Горепосочените подизпълнители са запознати с предмета на поръчката и са дали 
съгласието си за участие в процедурата; 

4. Видът на работите, които ще извършва всеки от подизпълните са следните: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................. 

5. Делът на участие на всеки от подизпълнителите при изпълнение на поръчката в 
проценти от общата стойност на поръчката ще бъде както следва: 
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
............................................................................................................................................ 

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

посочване на неверни данни. 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
......................................     .............................................. 
 (дата на подписване) (подпис и печат) 

 
Декларация се подписва задължително от управляващия участника по 
регистрация 



Д Е К Л А Р А Ц И Я 
към чл.56, ал.1, т.8  от ЗОП - за съгласие за участие като подизпълнител 

 
Долуодписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ........................ г., от .........- .....................,  
в качеството си на ......................................................................................................, 

(посочете длъжността) 

на …………………………...............................……………..……………………………………………, 
(наименование на подизпълнителя) 

 
Регистрирано съгласно законодателството на ................................................, 
данни по регистрация:................................................................................................... 

(ЕИК/Булстат или друга идентификация съобразно приложимото законодателство; седалище и адрес на управление) 
(попълва се само ори нужда) 

 
Д Е К Л А Р И Р А М: 

 
1. От името на представляваното от мен лице (търговско дружество, едноличен 

търговец, юридическо лице с нестопанска цел - вярното се 

подчертава):.................................................................................................................................. 

(наименование, ЕИК/БУЛСТАТ) 

изразявам съгласието да участваме като подизпълнител на 

.........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................... 

(наименование на участника в процедурата, на който лицето е подизпълнител) 

при изпълнение на обществена поръчка с предмет "Периодични доставки на разтвори и 

консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години" 

2. Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител, са: 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

(изброяват се конкретните части от предмета на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от подизпълнителя) 

.........................................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

3. Запознати сме с разпоредбата на чл. 55, ал. 5 от Закона за обществените поръчки, 

че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител в офертата на посочения по-горе 

участник, нямаме право да се явим като участник в горепосочената процедура и да 

представим самостоятелна оферта. 

.............................. год.     Декларатор: ..................................... 

   (име, фамилия, подпис и печат) 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
ЗА СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

 
 
Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ 
..............., 
 
на длъжност ……………………………........................……………………………………………......, 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………..………....................................…………………………”, 
в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 
„……................................……................................……................................……........... 
..................................................................................................................................
.................................................................................................................................” 
 

ДЕКЛАРИРАМ: 
 
 
Срокът на валидност на представената оферта е …........................ 
(...............................) календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок  

(словом) 

за получаване на офертите 
 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор: 
 
 
...................................... 1.  .............................................. 
 
(дата на подписване) (подпис и печат) 



ДЕКЛАРАЦИЯ 
по чл. 56, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки за приемане на 

условията в проекта на договора 
 
Подписаният: …………………………………………………….................................... 

(три имена) 

Лична карта № ............................., изд. на ....................... ........г., от ............ 
..............., 
 
на длъжност …………………………………………………………………………......, 

(посочете длъжността) 

на участника: „…………………………………..…………………………………”, в 
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет 
„...............................................................................................................................” 
 
 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 
 

1. съм запознат със съдържанието на проекта на договора и приемам 
без възражения условията в него. 

2. не считам която и да било клауза от договора за незаконна, 
недействителна (включително нищожна), неморална или противоречаща на 
добрите нрави. 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................... г. Декларатор:.............................................. 

(дата на подписване) (подпис и печат) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



СПИСЪК 

по чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП  

Подписаният/ата ……………………………………………………………........................………………… 

(трите имена)  

данни по документ за самоличност ………………………..…….............…………………………… 

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

 в качеството си на ………….........................………………………………………………………………… 

(длъжност) 

на    …………………………………………………………………………………………….., 

(наименование на участника)  

ЕИК/БУЛСТАТ  ………………………….– участник в процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет „……………………“, заявяваме, че през последните 3 

(три) години считано до датата на подаване на нашата оферта сме изпълнили 

описаните по-долу доставки/услуги (посочва се вярното с оглед обекта на 

конкретната обществена поръчка), еднакви или сходни с предмета на 

конкретната обществена поръчка, както следва: 

 

№  

 

Предмет на 

изпълнената 

доставка/услуга и 

кратко описание 

 

Стойност/цена (без 

ДДС) и 

количество/брой/обе

м на изпълнената 

доставка/услуга 

 

Крайна дата на 

изпълнение на 

доставката/услугата 

 

Получател на 

доставката/услугата 

 

1. 

    

2.     

В подкрепа на посочените в списъка доставки или услуги, изпълнени от нас, прилагаме 

следните доказателства по чл. 51, ал. 4 ЗОП: 

1. ……………………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………………… 
 
 
.......................................... г.  Декларатор:.............................................. 

(дата на подписване) (име, фамилия, подпис 
и печат) 



ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ОБРАЗЕЦ 

 

Наименование на Участника:  

 

Седалище по регистрация:  

BIC; IBAN:   

ЕИК:  

Точен адрес за кореспонденция:  

(държава, град, пощенски код, улица, №) 

Телефонен номер:  

Факс номер:  

Лице за контакти:  

e mail:  

 

До МБАЛ „Светa Марина” ЕАД 

гр. Варна, Бул. „Христо Смирненски„ № 1 

 

ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 за участие в открита процедура по реда на ЗОП за периодични доставки на разтвори и 

консумативи за лечение на пациенти на перитонеална диализа за период от две години 

 С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.  

№ по 

ред 
Показател Мярка 

Предложение 

на участника 

Допълнителна 

информация 

1 2 3 4 5 

1 Отложено плащане  Дни  не по-малко от 60 дни 

2 Срок на доставка Дни  до 72 часа 

3 Остатъчен срок на годност Дни  не по-малък от 75% 

  

Дата:…………2015 г.     Име, подпис и печат: 

 


