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УТВЪРЖДАВАМ:.......................... 

             /Д-р Светла Станева/  

ДИРЕКТОР НА РЗИ-Варна 

 

 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  З А  У Ч А С Т И Е 

 

В ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА НУЖДИТЕ  НА 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

 

 
 

 

 

 

За всички  неуредени въпроси в настоящата Документация, ще се прилагат разпоредбите на 

Закон за обществените поръчки /ЗОП/ 

 

 

гр. Варна, 2014 г. 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ: ............................................ 

/Ц.Янкова/ 
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І. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩАТА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА:  

Обект на настоящата обществена поръчка е „Доставки на стоки, осъществявани чрез покупка“ 

по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОП. 

Предмет на възлагане на настоящата обществена поръчка е: “ ДОСТАВКА НА 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

- ВАРНА Прогнозната и пределна стойност е в размер на 42 000 лв., без ДДС или 50 400 лв., с ДДС. 

Предметът на възлагане на настоящата поръчка включва изпълнението на следните дейности: 

доставка; монтаж, инсталация и пускане в готовност за експлоатация гаранционно обслужване и 

обучение; 

Забележка: Навсякъде, където в техническата спецификация се съдържа посочване на 

стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент". 

 

Ценовите предложения на участниците не следва да надвишават прогнозната стойност на 

поръчката. Възложителят ще отстрани от участие всеки участник, чиято оферта надвишава 

заложения финансов ресурс. 

1.1. Обособени позиции.   

В настоящата поръчка не се предвиждат обособени позиции. Участникът следва да 

представи оферта за всички артикули от техническата спецификация на  Възложителя. 

1.2.Възможност за представяне на варианти в офертите. 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. 

 

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да участват български или 

чуждестранни физически или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят 

на изискванията, регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя 

изисквания в настоящата документация и публичната покана. 

1.2. Всеки участник може да представи само една оферта. Всички документи, които са на чужд 

език, се представят и с превод на български език. 

1.3. Не се допуска представянето на варианти. 

1.4. Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата може да участва 

само в едно обединение.  

1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да заяви в 

офертата си дали при изпълнението на поръчката ще използва или не подизпълнители.  

1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласието си и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

1.7. Не може да участва във възлагането на обществената поръчка лице, съответно 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, при който е налице някое от 

следните обстоятелства: 

а) осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за: 
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- престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително 

изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

- подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

- участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

- престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

- престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс; 

 б) обявен в несъстоятелност. 

 в) е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове; 

 г) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от ДОПК 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 участникът е установен; 

 д) е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с 

кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че 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 участникът е 

преустановил дейността си; 

е) е 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; 

ж) при които лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, са свързани лица по смисъла на § 1, т. 

23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя или със 

служители, на ръководна длъжност в неговата организация; 

з) които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 

установяване на конфликт на интереси. 

С оглед спазването на изискванията на Закона за обществените поръчки (чл.47, ал.9), при 

подаване на офертата за участие, участниците удостоверяват липсата на горепосочените 

обстоятелства с една декларация, която се попълва, подписва и подпечатва, съгласно приложения 

образец. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, декларацията 

по чл. 47 ал. 9 от ЗОП се представя за всяко физическо или юридическо лице, включено в 

обединението. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката, горепосочените изисквания, се прилагат и за подизпълнителите. В този случай, 

декларацията по чл. 47, ал. 9  се представя за всеки един от подизпълнителите. 

В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението /консорциума подписват 

документ (договор), който следва да бъде представен от Участника в заверено копие. Документът 

трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че: 

 Всички членовена обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

изпълнението на договора; 

 Е определен представляващият обединението/консорциума, който е упълномощен да 

задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума. 

Допуска  се повече  от еднолице  да  представляват обединението заедно и поотделно; 

 Представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата от 

името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 
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 Срокът на обединението е най-малко за времето, за което поръчката ще бъде изпълнена; 

 Всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия 

период на изпълнение на договора; 

 Разпределение на дейностите от предмета на възлаганата поръчка между участниците в 

обединението, както и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в 

обединението. 

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Когато 

участник в процедурата е обединение, което не еюридическо лице, документите се представят 

съобразно изискванията на чл. 56, ал. 3 ЗОП. 

 

 2. СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ, ОТНОСНО 

ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ВЪЗМОЖНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ 

2.1. Участникът трябва да притежава валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с 

обхват на действие, сходен с предмета на обществената поръчка. 

2.2. Участниците да имат разрешение за търговия на едро с медицински изделия. 

2.3. Участниците да са извършили минимум две доставки на стоки, сходни с предмета на 

поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. По смисъла на 

настоящата документация за „сходни“ се приемат доставки на медицински изделия. 

 

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:  

1. Изисквания към предлаганите изделия – ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

1.1.Предлаганата апаратура и медицински изделия  трябва да отговарят на изискванията, 

описани в Техническата спецификация, или да притежава по-добри параметри. 

 1.2.Предложенията трябва да са придружени с пълна и изчерпателна техническа документация 

– технически документи на производителя, брошури на български език, от които да са видни 

конкретните параметри за доказване на съответствието на предлаганата апаратура с изискванията 

на техническите спецификации. 

1.3. Офертата трябва да включва доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и предаване в 

готовност за експлоатация и гаранционно обслужване с всички необходими за експлоатацията 

принадлежности и консумативи. 

1.4. Предложените изделия да бъдат фабрично нови, произведени не по-рано от 2014 г., да не са 

били демонстрационни, да не са рециклирани. 

1.5. Предлаганата апаратура да притежава СЕ-mark/ Директива 93/42/ЕЕС с нанесена маркировка 

върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. 

1.6. Участникът трябва да представи документи, удостоверяващи съответствието на изделията с 

техническите спецификации и приложими стандарти, а именно: 

- Декларация за съответствие на медицинското изделие по чл. 14, ал. 2 от ЗМИ, съставена от 

производителя или неговият упълномощен представител - където е приложимо /копие на оригинала 

и в легализиран превод на български език/; 

- ЕС сертификат за оценка на съответствието, издаден от нотифициран орган - в официален превод 

на български език; 
1.8.Всички части на устройствата трябва да бъдат фабрично нови произведени не по-рано от 

2014г.и без дефекти, да не са били демонстрационни, да не са рециклирани. 

1.7.Медицинските изделия, следва да отговарят на следните изисквания: 
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  - Да отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия; 

  - Да няма регистрирани  данни в ИАЛ и ЕDAMED за инциденти/потенциални инциденти през 

последните две години; 

 

1.8.ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – възложителят изисква оферта за доставка на посочените 

артикули със следните технически изисквания: 

 

номенклатура коли

чест

во 

Прогнозна 

стойност в 

лв. без ДДС/ 

за 1 брой/ 

Технически параметри и 

характеристики- минимални 

изисквания 

Описание на 

техническите и 

функционални 

характеристики и 

на предлаганите 

опции за всяка 

апаратура както и 

съответствието 

им с 

техническите 

спецификации 

 

1.Многофункцио

нален апарат за 

ЕКГ, 

дефибрилация и 

мониториране 

на спешни 

пациенти 

     2 

бр 

 
Бифазен дефибрилатор. 

 Режим на работа: 

автоматичен и ръчен 

режим.  

 Асинхронна и синхронна 

дефибрилация 

 Регулиране на енергията 

при ръчен режим: на 

степени, минимум 8 

степени, от 2 до 200J. 

 Автоматично измерване 

на контактното 

съпротивление с 

пациента. 

 Избор на захранване : 

мрежово и вградено 

акумулаторно 

захранване, с възможност 

за работа с 2 броя 

акумулатори и 

възможност за 12 волтово 

захранване в санитарен 

автомобил 

 Капацетет на 

акумулаторите: минимум 

4 часа непрекъснато 

мониториране и 200 шока 
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при енергия от 200 J 

/джаула/ . 

 токова форма – инпулсна 

бифазна. 

 време на зареждане на 

дефибрилатора с 

максимална енергия- до 8 

сек.  

 утвърден СЕ  стандарт. 

 Вграден 3 канален 

термопринтер  с режим 

на печат ръчен и 

автоматичен. 

 управление на данни- 

запис на данни и глас- не 

по-малко от 24часа 

 инсталиран пейсмейкър 

за външна 

трансторакална 

стимулация на сърцето. 

 ЕКГ –  12 отвеждания , 

ръчен  или автоматичен 

режим на работа с 

интерпретация на данни.  

 Монитор- LCD дисплей,  

многоцветен екран, 

резолюция не- по-малка 

от 320Х 240 

пиксела,позволяващ 

едновременно показване 

на всички 12 отвеждания 

на ЕКГ, 

многопараметричен 

мониторинг на пациента/ 

ЕКГ- 12 канално,SPO2, 

NIBP, RESP/. 

 Вграден термопринтер. с 

режим на печат ръчен и 

автоматичен. 

 Апаратът да е в комплект 

с:2 пациентни  кабела- 

един 3 изводен  и един 10 

изводен  ЕКГпациентен 

кабел. 

 многократни 

дефибрилиращи 

електроди за възрастни и 
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деца 

 еднократни 

дефибрилиращи / 

пейсиращи/електроди за 

възрастни 1 чифт 

 инсталирана 

акумулаторна батерия  

 ръководство за работа с 

апарата  на български 

език. 

 чанта. 

 Пулсоксиметър-  

комплект със сензор тип 

щипка за пръст за 

възрастни. 

 Неинвазивно кръвно 

налягяне- комплект с 

маншет за възрастни, 

маншет за деца, шлаух за 

връзка с апарата. 

 

2.Дефибрилатор 

 
 

1бр.   Бифазна импулсно 

контролирана външна 

дефибрилация. 

 Режим на работа- 

автоматичен и ръчен 

режим 

 LCD- дисплей  

 Мрежово, вградено 

акумулаторно 

захранване, 12 V вход за 

линейка. 

 Вградена акумулаторна 

батерия. 

 Капацетет на 

акумулаторите: минимум 

2 часа  непрекъснато 

мониториране и 100 шока 

при енергия от 200 J 

/джаула/ . 

 Регулиране на енергията 

при ръчен режим: на 

степени, от 2 до 200J. 

 Време на зареждане- по-

малко от 8 сек. за 200J. 

 Многократни 

дефибрилиращи 
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електроди за възрастни и 

деца. 

 Триканален 

термопринтер. 

 ЕКГ мониторинг. 

 Апаратът да е в комплект 

с: 

 3-изводен пациентен 

кабел. 

 Многократни  

дефибрилиращи 

електроди за възрастни и 

деца. 

 Чанта 

3.Електрокардио

граф 

3 бр.   3- канален ЕКГ апарат 

 с  мрежово и акумулаторно 

захранване, 

 акумулаторна батерия- 

литиево- йонна Li/ion 

 Вградено мрежово 

електрическо  захранване с 

LED  индикатор. 

 Вградено акумулаторно 

захранване и 12 V 

захранване в санитарен 

автомобил. 

 Капацитет на акумулаторите 

за работа без външно 

захранване- не по-малко от  

3 часа. 

 Автоматично и ръчно 

разпечатване на 12-те ЕКГ 

отвеждания в 3 канален 

режим. с последваща 

интерпретация на 

електрокардиограмата. 

 LCD дисплей за 

изобразяване на 3 ЕКГ 

криви, както и следната 

информация: 

 Дата 

 Час  

 Статус на акумулаторната 

батерия 

 Автоматичен и ръчен режим 

на работа 

 Източник на захранване- от 
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електрическата мрежа или от 

акумулатора. 

 Сърдечна честота 

 Скорост на записа 

 Чувствителност 

 Статус на треморен филтър 

 Уведомителни индикация за: 

контакт на електродите с 

кожата, откачено отвеждане, 

липса на хартия, изтощена 

батерия. 

 Термопринтер. 

 Автоматично и ръчно 

разпечатване на 12 –те ЕКГ 

отвеждания в 3-канален 

режим с последваща 

интерпретация на 

електрокардиограмата. 

 Разнообразни възможности 

за трансфер на данни. 

 утвърден СЕ стандарт 

 ЕКГ апаратът да е в 

комплект със стандартните            

принадлежности за  ЕКГ, 

 Преносима чанта с ремък за 

носене през рамо. 

 Инструкция на български 

език 

 

4.Преносима 

портативна 

аспирационна 

помпа 

 

1 бр.   Надежден и лесно 

преносим апарат 

съобразен за работа със 

специфичните условия на 

труд в спешна помощ. 

 утвърден СЕ стандарт 

 Мрежово и вградено 

акумулаторно захранване 

 Вградена акумулаторна 

батерия Li/ion с 

възможност за 

непрекъсната работа 1 

час 

 Устойчива на 

атмосферни влияния, 

сътресения и удари. 

 малък размер, ниско 

тегло – до2,5кг 

 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 
 

гр.Варна - 9000                       тел.634023, факс: 63 4648 

ул. «Брегалница» № 3                      Е-mail: office@rzi-varna.com 
 

 

 10 

 Вместимост на 

контейнера за течности 

до 1 л.  

 Подходящи за 

дезинфекция контейнер и 

аспирационни тръби 

 Максимален дебит на 

всмукване- 16 л/мин 

 Възможност за 

регулиране на вакуума 

 Окомплектовка: 

-Контейнер с обем до 1л.  

     -тръба за отвеждане на 

течности от пациента 

-Антибактериален филтър 

      -Аспирационна сонда 

      -Контролен манометър 

 

     

5.Инфузионна 

помпа 

 

1бр.   Апарат осигуряващ 

постоянен поток на 

вливане на водни 

разтвори и висок клас на 

прецизност. 

 Възможност за 

монтиране в санитарен 

автомобил. 

 Ниско ниво на вибрации 

и шум. 

 Дисплей за лесно четене. 

 Възможност за работа 

със спринцовки от 10,20, 

50 мл. 

 Автоматична програма за 

настройване на помпата 

преди всяка инфузия/ 

автоматично 

идентифициране  размера 

на спринцовката. 

 Батерия с капацитет на 

работа –над 6 часа. 

 Памет до 1000 записа. 

 Звуков сигнал при 

нередности и настъпили 

промени  в системата. 

 Захранване- външно-

мрежово, вътрешно- с 
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батерия и 12V – в 

автомобила. 

 Ниско тегло – не по- 

голямо от 2 кг. 

 

 

Забележка: Навсякъде в техническата спецификация, където се посочва конкретен модел, 

източник, процес, търговска марка, патент, тип, сертификат, произход или производство, което 

би довело до облагодетелстването или елиминирането на определени лица или продукти, да се 

чете и разбира „или еквивалент”. 

 

2. Срок за изпълнение на поръчката: 

Срокът за изпълнение на доставката е съгласно техническото предложение на участника, но не 

повече три месеца, считано от датата на сключване на договора за възлагане на поръчката. 

3. Място на изпълнение на поръчката 

 Място за изпълнение на доставката, предмет на настоящата обществена поръчка е: град 

Варна, ул. „Брегалница”, № 3. 

4. Начин на образуване на цената: 

Цената следва да бъде посочена в български лева без ДДС и да включва цената на 

оборудването, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, митни сборове, гаранционна 

поддръжка и сервизно обслужване, както и всички необходими за ескплоатацията принадлежности 

и консумативи. 

5. Гаранционен срок 

5.1.Участникът предоставя декларация за осигуряване на гаранционно обслужване на доставената 

медицинска апаратура при максимално време на реакция за извършване на диагностика- до 8 часа и 

отстраняване на повредата до 5 работни дни. 

5.2.Гаранционният срок за предлаганата медицинска апаратура е минимум 12 (дванадесет) месеца 

от датата на инсталиране, пускане в действие и предаване в готовност за експлоатация. 

5.3.По време на гаранционния срок доставчикът е длъжен не само да поправя възможните повреди, 

но и да извършва профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на производителя. 

6. Обучение 

6.1.Участникът трябва да предостави необходимите материали на български език / 

инструкции, брошури, ръководства / за обучение на потребителите съгласно препоръките на 

производителя. Участникът трябва да извърши обучение на персонала за работа със съответната 

апаратура. 

7. Условия и начин на плащане 

Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, в срок до 15 (петнадесет) 

календарни дни от подписването на договора, при представяне на проформа-фактура и безусловна и 

неотменима банкова гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане, издадена в полза на 

Регионална здравна инспекция – Варна със срок на валидност минимум два месеца след сключване 

на договора. Банковата гаранция за еквивалентната сума на авансовото плащане ще бъде 

освободена съгласно условията, посочени в проекта на договор.  

 

ІV. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА: 
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Прогнозната и пределна стойност е в размер на 42 000 лв. без ДДС или 50 400 лв. с ДДС. 

Стойността на поръчката включва цената на оборудването, доставката му до мястото на 

изпълнениетоq обучение, опаковка, митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване. 

Офериране на цена над прогнозната ще е основание за отстраняване на съответния участник в 

процедурата. 

 

V. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Критерий за оценка на поръчката е „ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА” 

МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

ПОКАЗАТЕЛИ  

 
Оценката и класирането на офертите се извършва по номенклатури. Показателите за комплексна 

оценка с тяхната относителна тежест са: 

КО - комплексна оценка -100 т. максимум  

КЦ - предложена цена - 50 т. 

КР - резервни принадлежности и консумативи - 35 т. 

КГ - срок за гаранционно обслужване -15 т. 

Комплексната оценка (КО) за всяко предложение е сбор от получените оценки  на предложението 

по всеки от показателите, отнесени към тежестта на всеки един от тях в комплексното оценяване. 

Изчислява се по формулата: 

КО = КЦ + КР + КГ 

1. Показател  КЦ отчита най- ниска  цена. Максималният брой точки е 50. Оценката на участниците 

се изчислява по формулата: 

КЦ= (ц / Ц) х 50 

Ц- предложена цена от участник 

ц - най-ниска предложена цена 

2. Показател КР отчита предложение с най-широк обхват от участник за резервни принадлежности 

и консумативи за номенклатура, в лева без ДДС. Максималният брой точки е 35. Оценката се 

изчислява по формулата: 

КР= (р / Р) х 35 

Р - предложение с най-широк обхват в лв. без ДДС. 

р - предложение от участник 

3. Показател КГ оценява срока на гаранционно обслужване. Максималният брой точки е 15. 

Показателя КГ се изчислява в месеци. Оценката се изчислява по формулата: 

 КГ = (г / Г) х 15 

 Г - най-дълъг предложен  гаранционен  срок от участник 

 г - предложен гаранционен срок от участник     

Всяка оценка се закръгля до втория знак след десетичната запетая.  

Комисията класира в низходящ ред  получените комплексни оценки на офертите. На първо място се 

класира участник, чиято оферта е получила най-висока комплексна оценка (КО).  

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна 

се приема тази оферта, в която се предлага най-ниска цена. 

При условие, че и цените са еднакви, се сравняват оценките по КР показателя и  се избира офертата 

с по-висока стойност. 

При условие, че и по този показател комплексните оценки са еднакви, те се сравняват  по 

показателя КГ и  се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. 
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Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо 

място оферти, ако "икономически най-изгодна оферта" не може да се определи по описания ред. 

 
VІ. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ  60 /шестдесет/ календарни дни, считано от 

крайния срок за подаване. 

  

VІІ.  ОФЕРТА 

Подготовка на офертата: 

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите. Участниците следва да 

оферират всички артикули от техническата спецификация. Неоферирането на някой от артикулите 

ще е основание участникът да бъде отстранен от участие в процедурата. 

При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 

Възложителя условия. 

До изтичане на срока за получаване на офертите, всеки участник може да промени, допълни 

или оттегли офертата си. 

Представянето на офертата задължава участника да приеме напълно всички изисквания и 

условия, посочени в настоящата покана, при спазване на Закона за обществените поръчки. 

Представяне на офертата 

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, или чрез куриер.  

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. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или 

скъсан плик.  

Съдържание на офертата 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника. 

2. Данни за лицето, което прави предложението - представяне на участника, което включва: 

посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 

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; 

3. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от настоящата документация. 

4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата 

в обединението, в който се посочва представляващият. 

5. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в 

процедурата (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за регистрация). 

6. Документи за техническите възможности и квалификацията на участника, съгласно ЗОП и 

настоящата документация: 
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6.1. Заверено от участника копие на валиден сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с 

обхват на действие, сходен с предмета на обществената поръчка. 

6.2. Заверено от участника копие на Разрешение за търговия на едро с медицински изделия.  

6.3. Списък, по смисъла на чл. 51, ал. 1, т. 1 ЗОП, на доставките, еднакви или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършените доставки. От списъка и приложените доказателства следва да се установява, че 

участникът отговаря на изискването за изпълнени поне две доставки на сходни артикули. 

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за използване/неизползване на подизпълнители и 

списък с имената им, с посочване на вида на работите, които ще извършват и дела на тяхното 

участие, попълнен образец от настоящата документация. 

8.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител, попълнен образец от настоящата 

документация 

9.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 55, ал. 7 ЗОП и чл. 

8, ал. 8, т. 2 ЗОП; 

10.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на договора, 

попълнен образец от настоящата документация. 

11.Техническо предложение по образец на възложителя. 

12.Каталози на предлаганите изделия на български език или друга техническа документация, 

от които да са видни конкретните параметри за доказване на съответствието на предлаганата 

апаратура с изискванията на техническите спецификации. 

13.Сертификати, доказващи съответствие на оферираното оборудване с изискванията на  

Директива 93/42/ ЕЕС, издадена от производителя или упълномощен представител, или Сертификат 

за CE-марка издаден от нотифициран орган, за оферираната апаратура – заверено от участника 

копие с гриф „Вярно с оригинала”.                                                                  

14.Ценово предложение по образец на възложителя. 

 

VІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е 

длъжен да представи документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и декларации за липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.5 

от ЗОП. 

 

ІХ. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
1. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от Комисия, определена 

от възложителя. 

Отварянето на офертите ще се извърши на 26.11.2014 г. от 10,00 ч. в ст.217, ет.2, в сградата на 

РЗИ – Варна, ул.”Брегалница” № 3 Офертите се разглеждат от комисия назначена от Директора на 

РЗИ-Варна.  

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

обществената поръчка или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп 

до сградата, в която се извършва отварянето.  
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Протоколът на комисията, за който тя е длъжна да уведоми участниците, се изпраща по факс 

или чрез писмо с обратна разписка, куриер, електронна поща (и-мейл) и се публикува в профила 

на купувача при условията на чл.22б, ал.3 от Закона за обществените поръчки. 

2. След получаване на офертите членовете на Комисията по т.1 представят декларации за 

обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т. 2 - 4 ЗОП. 

3. За резултатите от работата си Комисията съставя протокол, който се представя на 

Възложителя за утвърждаване, заедно с предаване на цялата документация по процедурата. 
 

 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 
 

гр.Варна - 9000                       тел.634023, факс: 63 4648 

ул. «Брегалница» № 3                      Е-mail: office@rzi-varna.com 
 

 

 16 

 

ОБРАЗЕЦ №1 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет 

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА 

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

 

от          , ЕИК __________________   

седалище и адрес на управление          

                                            

представлявано от                       

лице за контакти:                        

тел.                              факс:                       e-mail:                                                                     

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на обявената 

от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ЕЛЕКТРО-

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ ЗА САНИТАРЕН 

АВТОМОБИЛ ЗА НУЖДИТЕ НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

1. Ще доставим апаратурата и медицинското оборудване в срок до ............. от 

подписване на договора, но не повече три месеца, считано от датата на сключване на договора за 

възлагане на поръчката. 

2. Ще доставим и петте артикула медицинска апаратура, закупувани от Възложителя. 

3. Предлаганата от нас медицинска апаратура има гаранционен срок: 

__________________ месеца (но не по-малко от двадесет и четири месеца, след доставката, без 

други орграничения и уговорки); 

4. Предлаганата медицинска апаратура отговаря на изискванията, описани в 

Техническата спецификация, или да притежава по-добри параметри. 

5. С офертатат представяме и каталози на български език и необходимата техническа 

документация, от които са видни конкретните параметри за доказване на съответствието на 

предлаганата апаратура с изискванията на техническите спецификации. 

6. Офертата ни включва доставка и пускане в действие и обучение с всички необходими 

за ескплоатацията принадлежности и консумативи. 

7. Предлаганата апаратура отговаря на изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, с 

нанесена маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на чл. 8 и чл. 15 

от ЗМИ;  

8. С офертата представяме и документи, удостоверяващи съответствието на изделията с 

техническите спецификации и приложими стандарти - Декларация за съответствие на 

медицинското изделие по чл. 14. ал.2 от ЗМИ, съставена от производителя и/или ЕС сертификат за 

оценка на съответствието – копие на оригинала и в легализиран превод.   

9. Предложените изделия са фабрично нови, произведени през 2014 год., не са били 

демонстрационни, не са рециклирани. 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 
 

гр.Варна - 9000                       тел.634023, факс: 63 4648 

ул. «Брегалница» № 3                      Е-mail: office@rzi-varna.com 
 

 

 17 

10. Медицинските изделия, отговарят на следните изисквания: 

  - отговарят на изискванията на Закона за медицинските изделия; 

  - Няма регистрирани  данни в ИАЛ и ЕDAMED за инциденти/потенциални инциденти през 

последните две години; 
11. Предлагаме на Възложителят офертата си за доставка на пет артикула със следните 

технически изисквания, отговарящи на минимално поставените изисквания в Техническите 

спецификации: 

 

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ НА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА 

ПРЕДЛАГАНИТЕ ИЗДЕЛИЯ 

1.Многофункционален апарат за ЕКГ, 

дефибрилация и мониториране на спешни 

пациенти - 2 броя 

Бифазен дефибрилатор. 

 Режим на работа: автоматичен и 

ръчен режим.  

 Асинхронна и синхронна 

дефибрилация 

 Регулиране на енергията при ръчен 

режим: на степени, минимум 8 

степени, от 2 до 200J. 

 Автоматично измерване на 

контактното съпротивление с 

пациента. 

 Избор на захранване : мрежово и 

вградено акумулаторно захранване, с 

възможност за работа с 2 броя 

акумулатори и възможност за 12 

волтово захранване в санитарен 

автомобил 

 Капацетет на акумулаторите: 

минимум 4 часа непрекъснато 

мониториране и 200 шока при 

енергия от 200 J /джаула/ . 

 токова форма – инпулсна бифазна. 

 време на зареждане на дефибрилатора 

с максимална енергия- до 8 сек.  

 утвърден СЕ  стандарт. 

 Вграден 3 канален термопринтер  с 

режим на печат ръчен и автоматичен. 

 управление на данни- запис на данни 

и глас- не по-малко от 24часа 

 инсталиран пейсмейкър за външна 

трансторакална стимулация на 

сърцето. 

 ЕКГ –  12 отвеждания , ръчен  или 
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автоматичен режим на работа с 

интерпретация на данни.  

 Монитор- LCD дисплей,  многоцветен 

екран, резолюция не- по-малка от 

320Х 240 пиксела,позволяващ 

едновременно показване на всички 12 

отвеждания на ЕКГ, 

многопараметричен мониторинг на 

пациента/ ЕКГ- 12 канално,SPO2, 

NIBP, RESP/. 

 Вграден термопринтер. с режим на 

печат ръчен и автоматичен. 

 Апаратът да е в комплект с:2 

пациентни  кабела- един 3 изводен  и 

един 10 изводен  ЕКГпациентен 

кабел. 

 многократни дефибрилиращи 

електроди за възрастни и деца 

 еднократни дефибрилиращи / 

пейсиращи/електроди за възрастни 1 

чифт 

 инсталирана акумулаторна батерия  

 ръководство за работа с апарата  на 

български език. 

 чанта. 

 Пулсоксиметър-  комплект със сензор 

тип щипка за пръст за възрастни. 

 Неинвазивно кръвно налягяне- 

комплект с маншет за възрастни, 

маншет за деца, шлаух за връзка с 

апарата. 

2. Дефибрилатор – 1 брой 

 Бифазна импулсно контролирана 

външна дефибрилация. 

 Режим на работа- автоматичен и 

ръчен режим 

 LCD- дисплей  

 Мрежово, вградено акумулаторно 

захранване, 12 V вход за линейка. 

 Вградена акумулаторна батерия. 

 Капацетет на акумулаторите: 

минимум 2 часа  непрекъснато 

мониториране и 100 шока при 

енергия от 200 J /джаула/ . 

 Регулиране на енергията при ръчен 

режим: на степени, от 2 до 200J. 

 Време на зареждане- по-малко от 8 
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сек. за 200J. 

 Многократни дефибрилиращи 

електроди за възрастни и деца. 

 Триканален термопринтер. 

 ЕКГ мониторинг. 

 Апаратът да е в комплект с: 

 3-изводен пациентен кабел. 

 Многократни  дефибрилиращи 

електроди за възрастни и деца. 

Чанта3. Елекрокардиогроф – 3 броя 

 3- канален ЕКГ апарат 

 с  мрежово и акумулаторно захранване, 

 акумулаторна батерия- литиево- йонна 

Li/ion 

 Вградено мрежово електрическо  

захранване с LED  индикатор. 

 Вградено акумулаторно захранване и 12 

V захранване в санитарен автомобил. 

 Капацитет на акумулаторите за работа 

без външно захранване- не по-малко от  3 

часа. 

 Автоматично и ръчно разпечатване на 

12-те ЕКГ отвеждания в 3 канален 

режим. с последваща интерпретация на 

електрокардиограмата. 

 LCD дисплей за изобразяване на 3 ЕКГ 

криви, както и следната информация: 

 Дата 

 Час  

 Статус на акумулаторната батерия 

 Автоматичен и ръчен режим на работа 

 Източник на захранване- от 

електрическата мрежа или от 

акумулатора. 

 Сърдечна честота 

 Скорост на записа 

 Чувствителност 

 Статус на треморен филтър 

 Уведомителни индикация за: контакт на 

електродите с кожата, откачено 

отвеждане, липса на хартия, изтощена 

батерия. 

 Термопринтер. 

 Автоматично и ръчно разпечатване на 12 

–те ЕКГ отвеждания в 3-канален режим с 

последваща интерпретация на 

електрокардиограмата. 
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 Разнообразни възможности за трансфер 

на данни. 

 утвърден СЕ стандарт 

 ЕКГ апаратът да е в комплект със 

стандартните            принадлежности за  

ЕКГ, 

 Преносима чанта с ремък за носене през 

рамо. 

 Инструкция на български език 

4.; Преносима портативна аспирационна 

помпа – 1 брой 

 Надежден и лесно преносим апарат 

съобразен за работа със 

специфичните условия на труд в 

спешна помощ. 

 утвърден СЕ стандарт 

 Мрежово и вградено акумулаторно 

захранване 

 Вградена акумулаторна батерия Li/ion 

с възможност за непрекъсната работа 

1 час 

 Устойчива на атмосферни влияния, 

сътресения и удари. 

 малък размер, ниско тегло – до2,5кг 

 Вместимост на контейнера за 

течности до 1 л.  

 Подходящи за дезинфекция 

контейнер и аспирационни тръби 

 Максимален дебит на всмукване- 16 

л/мин 

 Възможност за регулиране на вакуума 

5. Инфузионна помпа – 1 брой 

 Апарат осигуряващ постоянен поток 

на вливане на водни разтвори и висок 

клас на прецизност. 

 Възможност за монтиране в 

санитарен автомобил. 

 Ниско ниво на вибрации и шум. 

 Дисплей за лесно четене. 

 Възможност за работа със 

спринцовки от 10,20, 50 мл. 

 Автоматична програма за 

настройване на помпата преди всяка 

инфузия/ автоматично 

идентифициране  размера на 

спринцовката. 

 Батерия с капацитет на работа –над 6 
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часа. 

 Памет до 1000 записа. 

 Звуков сигнал при нередности и 

настъпили промени  в системата. 

 Захранване- външно-мрежово, 

вътрешно- с батерия и 12V – в 

автомобила. 

 Ниско тегло – не по- голямо от 2 кг. 

 / 

Забележка: Участникът следва да попълни техническото предложение, като постави 

срещу всяко изискване на възложителя съответния технически параметър на предлаганите 

изделия. 

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата ни до 

изтичане на 60 (шестдесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с 

гореописаната оферта. 

   

 Дата: .............                           Подпис и печат: ............. 
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ОБРАЗЕЦ №2 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

за участие в процедура по реда на Глава осем „а” от ЗОП с предмет 

“ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА  ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА 

ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

 

от          , ЕИК __________________ 

седалище и адрес на управление 

представлявано от 

лице за контакти:                        

тел.                              факс:                       e-mail:                                                                     

Регистрация по ЗДДС: ____________________________________________________________  

Сметка IBAN: ___________________________________________________________________ 

BIC код на банката_______________________________________________________________ 

Банка: ________________________________________________________________________

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, 

  След запознаване с условията на поръчката, заявяваме, че желаем да участваме в 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА 

ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА”, във връзка с което Ви представяме нашата възможно най-добра 

ценова оферта, както следва: 

Предлагана цена за доставка на деветте артикула е, както следва: 

 

1.Многофункционален апарат за ЕКГ, дефибрилация и мониториране на спешни пациенти – 

2броя 

 

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС  

И 

________________________ лв. (словом _________________________________ лв.), с начислен ДДС  

2.Дефибрилатор – 1 брой 

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС  

И 

________________________ лв. (словом _________________________________ лв.), с начислен ДДС  

3.Елекрокардиогроф – 3 броя 

 __________________________________ лв. (словом _____________________________ лв.), без ДДС  

И 

________________________ лв. (словом _________________________________ лв.), с начислен ДДС  
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4.Преносима портативна аспирационна помпа  - 1 брой 

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС  

И 

________________________ лв. (словом _________________________________ лв.), с начислен ДДС  

5.Инфузионна помпа – 1 брой 

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС  

И 

________________________ лв. (словом _________________________________ лв.), с начислен ДДС  

 

ОБЩА ЦЕНА ЗА ОСЕМТЕ БРОЯ ИЗДЕЛИЯ: 

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), без ДДС  

И 

________________________ лв. (словом ______________________________________ лв.), с 

начислен ДДС  

Забележка: Предлаганата цена да не надвишава 42000 лева без ДДС и 50 400 лева с включен 

ДДС общо за ПЕТТЕ  артикула. 

  Така предложената цена включва всички разходи за изпълнение предмета на 

доставката (цената на оборудването, доставката му до мястото на изпълнението, опаковка, 

митни сборове, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване, както и всички необходими за 

ескплоатацията принадлежности и консумативи и обучение). 

Посочената цена не подлежи на промяна през целия срок на действие на договора за 

изпълнение на поръчката. 

 

Дата……………….                                        Подпис и печат:………………………… 

 

 

                                                        

 

 

 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 
 

гр.Варна - 9000                       тел.634023, факс: 63 4648 

ул. «Брегалница» № 3                      Е-mail: office@rzi-varna.com 
 

 

 24 

ОБРАЗЕЦ №3 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

По чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

 

Долуподписаният/ата .............................................................................................., адрес: 

...................................................................................................................., л.к. № 

..........................................., издадена на ..................................... г., от ............................................., гр. 

...................................................... , 

Във връзка с участие в процедура за възлагане на обществена поръчка чрез 

публична покана с предмет: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

ДЕКЛАРИРАМ ЧЕ: 

1. Не съм осъждан(а) с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм 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 ми закони 

и подзаконови актове; 

4. Представляваният от мен участник няма парични задължения към държавата 

или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган и за които не е допуснато разсрочване или отсрочване 

на задълженията или парични задължения, свързани с плащането на вноски 

за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на 

държавата, в която участникът е установен. 

5.Представляваният от мен участник не е в открито производство по 

несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон или ако е чуждестранно лице, 

не се намира в подобна процедура съгласно националните си закони и 

подзаконови актове, неговата дейност не е под разпореждане на съда и не е 

преустановил дейността си. 

6. 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. 
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7. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните 

разпоредби на Закона за обществените поръчки с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация. 

8. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 

чл. 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на 

интереси. 

9. Информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените 

обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, е длъжен да предоставя 

информация за горепосочените обстоятелства, посочени в т.1-8 от 

настоящата декларация, служебно на възложителя:  

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

 

Забележка: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се 

подписва задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко 

физическо или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 

3, т. 1 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на 

чужд език се представя и в превод. 

 

 Дата: .............................                ДЕКЛАРАТОР: .................................... 

                                                                                     (подпис, печат) 
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ОБРАЗЕЦ №4 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за използване на подизпълнители 

 

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, 

адрес: _________________________________________________________________________, 

л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от 

______________  

и с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

 

1. При изпълнение на поръчката няма да ползвам/ ще ползвам  подизпълнител/и/.  

(ненужното се зачертава) 

2. Подизпълнителя, който ще ползвам е: ............…………………................. с ЕИК 

......................................................................................................................, представляван от 

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

 3. Видът на работите, които ще извършва подизпълнителя са следните: 

…………………………………………………………………………………………… 

  4. Делът на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката ще бъде .........% 

от общата стойност на поръчката. 

 Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313  от НК. 

 

Дата: …………….2014 г.              Декларатор: …………………… 

                                                                                              /  подпис и печат /    
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ОБРАЗЕЦ № 5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

на подизпълнителя 

 

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, 

адрес: _________________________________________________________________________, 

л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от 

______________  

 с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА 

АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

 

че сме съгласни да участваме в процедура за възлагане на  обществена поръчка с горе 

цитирания предмет, като подизпълнител на участник ________________________________    

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 

участваме като самостоятелен участник или член на обединение в горепосочената процедура.  

Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме  документи 

съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за обществената поръчка 

  Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 

313  от НК. 

 

     Дата: …………….2014 г.              Декларатор: …………… 
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ОБРАЗЕЦ №6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки 

 

 

 

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, 

адрес: _________________________________________________________________________, 

л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от 

______________  

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 
 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

1. По отношение на представлявания от мен участник, както и по отношение на 

неговите управителни и представителни органи не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 8, т. 

2 ЗОП – не сме участвали като външни експерти по чл. 8, ал. 7 ЗОП в изготвяне на 

документацията за възлагане на обществена поръчка. 

2. Представлявания от мен участник не участва в процедурата с други свързани лица 

или свързани предприятия – самостоятелни участници в процедурата – по смисъла на чл. 55, 

ал. 7 ЗОП. 

 

 

 
 

  Дата: …………….2014 г.              Декларатор: …………… 
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ОБРАЗЕЦ №6 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

за приемане на условията в проекта на договора 

 

 

Долуподписаният/ата _________________________________________________________, 

адрес: _________________________________________________________________________, 

л.к. № ________________________, издадена на ________________________ г., от 

______________  

с оглед участието в процедура провеждана при условията на глава осем „а” от ЗОП за 

възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА 

ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - ВАРНА” 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ,  

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам/не приемам 

(ненужното се зачертава ) условията в него. 

 

 

 

 

    Дата: …………….2014 г.              Декларатор: …………… 
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ОБРАЗЕЦ №7 

                     ПРОЕКТ 

 

ДОГОВОР 

 

Днес, ..............2014 год., на основание  чл. 101е, ал1 от ЗОП и проведена процедура при 

условията на глава осем „а” от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект: “ДОСТАВКА НА 

МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА ЗА НУЖДИТЕ  НА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ 

- ВАРНА”, между: 

1. РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА, със седалище и адрес на 

управление град Варна, ул. „Брегалница” №3, с ЕИК176032507, представлявана от д-р Светла 

Михова Станева – директор и Борислава Димитрова – нач.отдел „ФС”, от една страна, наричана за 

краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

и 

2.         , ЕИК __________________   

седалище и адрес на управление           

                                           

представлявано от                       

в качеството му на:                        

тел.                              факс:                       e-mail:                                                                    , наричано за 

краткост  “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, 

 

СЕ СКЛЮЧИ НАСТОЯЩИЯТ ДОГОВОР, ПО СИЛАТА НА КОЙТО СТРАНИТЕ СЕ 

УГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО: 

 

І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да достави и да поддържа 

гаранционно пет артикула медицинска апаратура с общ брой 8 медицински апарата , наричани по-

долу за кратко „изделията“или „медицинска апаратура” съгласно Техническото предложение - 

неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в Ценовата оферта на изпълнителя – 

неразделна част от този договор. 

(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на следните 

дейности: 

1. доставка на медицинската апаратура; 

2.монтаж, инсталация и предаване в готовност за експлоатация на доставената медицинска апаратура; 

3. обучение за работа с доставената медицинска апаратура; 

4. гаранционно обслужване. 
 (3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с изискванията 

на Техническата спецификация на Възложителя, Техническото и Ценовото предложение на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от 

настоящия договор. 

(4) Мястото на доставка е: сградата на Възложителя, находяща се в град Варна, ул. 

„Брегалница”, № 3. 



РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ВАРНА 
 

гр.Варна - 9000                       тел.634023, факс: 63 4648 

ул. «Брегалница» № 3                      Е-mail: office@rzi-varna.com 
 

 

 31 

(5) С предаването на изделията ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на 

собственост върху тях. Предаването се удостоверява с подписването на Приемо-предавателен 

протокол от представители на страните. 

 

ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на подписването му.  

        (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави изделията в срок до ....  дни/месеци ( попълва се 

съобразно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ), но не по-късно от 3 месеца,считано от 

датата на подписване на договора. 

 (3) Сроковете за монтаж, инсталация, пускане в действие и обучение за работа 

са...................... дни / месеци (съгласно техническото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ). 
 (4) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените изделия е 

................................... (посочва се съгласно техническото предложение на изпълнителя), но не по-

малко от 24 месеца, от датата на доставката. 

 

ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

Чл. 3. (1) Цената за изпълнение на настоящия договор е съгласно предложена от 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и приета от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ Ценова оферта за доставка общо на осемте изделия: 

................................................лева (с думи …………………………………) лв. без ДДС или 

........................................................... (с думи …………………………………) лв. с ДДС.  

  (2) Цената по ал. 1 съставлява цялата сума, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на доставката по този договор и включва цена за доставка на 

изделията, в която се включва доставка до РЗИ-Варна (опаковка, транспорт, застраховки, митни 

сборове), монтаж, инсталация, пускане в действие, обучение за работа и гаранционно обслужване 

(поправка на повреди, профилактика и контрол на качеството съгласно инструкциите на 

производителя) 

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие на договора. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е единствената 

сума за изпълнение на дейностите по договора. 

Чл. 4. (1) Цената по договора ще се заплаща в български лева, по банков път, чрез 100 % (сто 

процента ) плащане, в срок до 15 (петнадесет) календарни дни от подписването на договора, при 

представяне на проформа-фактура и безусловна и неотменима банкова гаранция за еквивалентната 

сума на плащането, издадена в полза на Регионална здравна инспекция - Варна и срок на валидност 

минимум два месеца след сключване на договора. 

(2) Банковата гаранция за авансово плащане се освобождава в 30-дневен срок след 

изпълнение на доставката и след представяне на следните документи: 

- доставна фактура – оригинал. 

- двустранно подписан и подпечатан приемо – предавателен протокол. 

 (3) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

при: 

Банка: ………………………. 

IBAN: ………………………. 

BIC: …………………………. 

ІV. ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИ 
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Чл. 5.(1) За извършване на дейностите по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да наема само 

подизпълнителите, посочени от него в офертата, въз основа на която е избран за ИЗПЪЛНИТЕЛ. 

(2)Процентното участие на подизпълнителите в цената за изпълнение на договора не може да бъде 

различно от посоченото в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(3)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не може да извършва промяна на посочените подизпълнители за изпълнение 

на договора, както и да привлича нови подизпълнители. 

(4)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за действията на подизпълнителите като за свои действия. 

(5)В случай че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ установи, че подизпълнител не изпълнява възложените му 

дейности, съгласно настоящия договор, той има право да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ последният 

незабавно сам да извърши тези работи. 

(6)Сключването на договор с подизпълнител, който не е обявен в офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или 

изпълнението на дейностите по договора от лице, което не е подизпълнител, обявено в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се счита за неизпълнение на договора и е основание за едностранно прекратяване 

на договора от страна на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 6. (1) При сключването на договорите с подизпълнителите, оферирани в офертата на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, последният е длъжен да създаде условия и гаранции, че: 

1. приложимите клаузи на договора са задължителни за изпълнение от подизпълнителите; 

2. действията на подизпълнителите няма да доведат пряко или косвено до неизпълнение на 

договора; 

3. при осъществяване на контролните си функции по договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще може 

безпрепятствено да извършва проверка на дейността и документацията на подизпълнителите. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл. 7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава: 

1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията на 

настоящия договор; 

2. да получи доставката на изделията в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ; 

            3.след инсталацията и пускането в действие, упълномощеното от възложителя лице да 

приеме доставената  апаратура. 
4. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни, намиращи 

се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора; 

5. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и съответните 

документи за изпълнение на дейностите по договора; 

6. да заплати доставените изделия по реда и при условията, уговорени с настоящия договор. 

7. да освободи представената банкова гаранция съгласно чл. 4, ал. 2 от Договора. 

Чл. 8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията, 

на които трябва да отговарят изделията, посочени в чл. 1, ал. 3 от договора или не представи 

изискуемите документи относно изделията, да откаже приемането им, както и да пристъпи към 

усвояване на сумите по представената банкова гаранция, докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

своите задължения съгласно договора.  

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените по този договор изделия 

в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора. 

Чл. 10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

1.да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2; 

2.да осигури за своя сметка транспорта по доставката на изделията до местоизпълнението по 

договора; 
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3.да осигури гаранционна поддръжка на доставените изделия за посочения в чл. 2 от Договора 

срок; 

4.да проведе обучение на персонала 

5.при доставяне на апаратурата да представи Сертификат (или друг удостоверителен 

документ) от производителя, че тя  е фабрично нова,  не е демонстрационна , не е рециклирана и 

съдържащ информация относно датата, на която същата е произведена от производителя 

6.да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на  договора и 

за мерките, предприети за тяхното решаване; 

         7.да осигури подходяща опаковка на медицинската апаратура , каквато е необходима за 

предотвратяване на повреждането или развалянето  по време на превоза, натоварване, разтоварване 

и съхранение. Опаковката, маркировката и документацията трябва да отговарят на договорените 

стандарти, на EN-BDS и другите нормативи в тази област, както и на естеството на апаратурата; 

Чл. 11. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да предаде на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ следните 

документи: гаранционна карта, инструкция за експлоатация, ръководство за ползване, техническо 

описание и всички други документи, съгласно Техническата спецификация и Техническото 

предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на български език. 

 (2)Доставката ще се счита за неизпълнена докато Възложителя не получи всички документи по 

предходната алинея. 

 (3)Ако непредставянето на документи води до последващи разходи за Възложителя, тези 

разходи се покриват от Изпълнителя, като Възложителят ги удържа от гаранцията за изпълнение. 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на медицинската апаратура и за 

годността й за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 4 от датата по чл. 22, ал. 2. 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури сервизно обслужване за безвъзмездно отстраняване 

на всички повреди и отклонения от изискванията за качество, които са възникнали в рамките на 

посочения в предходната алинея гаранционен срок. 
 

VІІ. ПРИЕМАНЕ 

Чл. 13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ декларира, че медицинската апаратура не е обременена с 

недостатъци. 

Чл. 14. (1) За приемането и предаването се съставя приемо-предавателен протокол в два 

екземпляра, който се подписва от упълномощените представители на двете страни. 

       (2)При предаване на апаратурата  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предаде документите по чл. 

11. 

       (3)Преди предаване на медицинската апаратура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да извърши 

всички проверки и изпитвания съгласно Техническите спецификации и Техническото предложение, 

което се удостоверява с констативни протоколи. 

Чл. 15 (1) При предаването на медицинската апаратура ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време да я  прегледа за недостатъци. 

            (2)Рекламации относно качеството и скрити дефекти на въведената в експлоатация 

медицинска апаратура се правят в срок от 10 (десет) работни дни след откриването им. 

           (3)В случай на рекламация и възникване на спор между страните по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява проверка на оборудването от контролна организация в присъствието 

на представители на двете страни, за което се съставя протокол. 

 

VІІІ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 
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Чл. 16. (1) При подписване на договора, като гаранция за точно изпълнение на задълженията 

по него, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение 

на задълженията си по договора на стойност 3 % (три на сто) от цената по чл. 3, ал. 1 без ДДС в 

следната форма:          

            1. оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция със срок на валидност 30 

/тридесет/ календарни дни от датата на изпълнение на договора идадена от българска или 

чуждестранна банка в полза на  РЗИ-Варна. Банковата гаранция издадена от чуждестранни банки 

следва да е авизирана чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на съобщението.  

           (2)Гаранцията по чл.1, т.1 за изпълнение се освобождава в срок до 10 (десет) дни след 

изтичането на гаранционният срок на апаратурата, освен ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е усвоил същата. 

Чл. 17. Разходите по съставянето на банковата гаранция са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а 

разходите по евентуалното им усвояване - за сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 18. В случай, че срокът на валидност на банковата гаранция е по-малък от срока 

определен по чл. 16 ал. 2, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен един месец преди изтичане срока на валидност 

на банковата гаранция да удължи нейното действие като представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за 

удължаването й. В противен случай, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ усвоява сумите по гаранцията и ги задържа 

като гаранционен депозит за изпълнение на договора, съобразно условията на настоящия договор. 

Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или отчасти гаранцията за изпълнение на 

договора при неточно изпълнение на задълженията по договора от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл. 

при възникване на задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за плащане на неустойки, както и при 

прекратяване на договора от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, поради неизпълнение на договорни задължения от 

страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
Чл. 20. В случай, че Банката, издала гаранцията за изпълнение на договора, е обявена в 

несъстоятелност, или изпадне в неплатежоспособност /свръх задлъжнялост, или й се отнеме 

лиценза, или откаже да заплати предявената от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума в 3-дневен срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да поиска, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предостави в срок до 5 (пет) 

работни дни от направеното искане, съответната заместваща гаранция от друга банкова институция, 

съгласувана с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви върху сумите по гаранцията за изпълнение на 

договора. 
 

ІХ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ 
Чл. 22. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно 

обслужване на изделията за срок от...................................................................... (минимум  24 месеца). 

(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния приемо-

предавателен протокол за доставка на изделията. 

Чл. 23. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на изделията, указано в 

Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на условията за 

експлоатация, описани в гаранционнната карта. 

Чл. 24. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на изделията се прави по телефон, 

писмено или по факс. 

(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и датата, когато 

е констатирана и кой е установил повредата. 

Чл. 25. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да извършва гаранционно обслужване на място 

както следва: 

 1.в рамките на .........................часа за констатиране на проблема от съобщаването; 

2.време за отстраняване на проблема .............дни /часове/ след констатиране на проблема; 
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Чл. 26. (1) Когато е необходим ремонт в сервиз на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортът на 

оборудването до сервиза и обратно е за сметка на същия. 

           (2)ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря в случаите на рекламация по отношение на дефектирали 

части, които не са подменени от него, както и за вреди, настъпили в резултат на действията на трети 

лица, извършили ремонт на вещта. 

           (3)В случай, че се установят скрити недостатъци, за които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е бил уведомен 

в рамките на гаранционния срок той е длъжен да ги отстрани или да замени некачествената 

апаратура, устройство или част с ново/и със същите или по-добри характеристики, ако недостатъкът 

го прави негодно за използване по предназначение. Всички разходи по замяната са за сметка на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
 

Х. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. 

Чл. 27. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на дейностите по този 

договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации, Техническото предложение и 

Ценовата оферта. 

Чл. 28. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за недостатъците на доставените изделия, които 

намаляват съществено тяхната цена или годност за употреба и не са били съобщени на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

            (2) В случаите по предходната алинея ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ разполага със следните права: 

            1.да върне апаратурата и да иска обратно сумата, която е дал до момента заедно с разноските 

по договора; 

            2.да отстрани недостатъците за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

            3.да иска да му бъде предадена апаратура без недостатъци в замяна на това, което е получил 

с недостатъци. 

          (3)Независимо от правомощията си по ал. 2 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да иска и неустойка за 

претърпените вреди в размер на 5 % (пет на сто) от стойността на съответното изделие. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има правата по предходния член и когато изделието е погинало 

или е било повредено, ако това е станало поради неговите недостатъци.  

Чл. 30. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати 

цената на вещта по чл. 3. 

Чл. 31. (1) В случай на неточно изпълнение на която и да е от дейностите по настоящия 

договор, с изключение на задълженията, произтичащи от раздел  „Гаранционна поддръжка и 

сервизно обслужване" ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в 

размер на 0,05% (нула цяло, нула и пет на сто) от общата цена по чл. 3, ал. 1 без ДДС за всеки 

просрочен ден, но не повече от 10 % (десет и  на сто) от общата цена.  

            (2) При пълно неизпълнение на задълженията, произтичащи от раздел ІX „Гаранционна 

поддръжка и сервизно обслужване", ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 25 % от цената 

на договора. 

             (3) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не заплати неустойките в упоменатия срок, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на обезщетение за забавено плащане в размер на законната лихва за 

периода на просрочието. 

Чл. 32. Независимо от изплащането на неустойките, страните могат да искат обезщетение по 

общия ред за причинените им вреди, ако техния размер надвишава уговорената неустойка. 

 

XІ. СПИРАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА ПОРАДИ ФОРСМАЖОРНИ ИЛИ 

НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА.  
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Чл. 33. (1) Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

      (2)Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е била в забава, тя 

не може да се позовава на непреодолима сила. 

            (3)„Непреодолима сила" по смисъла на този договор е непредвидено и/или непредотвратимо 

събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на договора. 

Чл. 34 (1) Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и загуби, както 

и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на непреодолимата сила. При 

неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това вреди. Непреодолимата сила се 

доказва от засегнатата страна със сертификат за форсмажор, издаден по съответния ред от 

компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

(2) Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и свързаните с тях 

насрещни задължения се спира. 

 

XІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

Чл. 35. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията на страните 

по договора. 

Чл. 36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично писмено 

предизвестие, когато: 

1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

3. спрямо ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се установи обстоятелство по чл. 47, ал.1 т.1 или чл.47 ал.5 от 

ЗОП, съгласно обявените условия на поръчката; 

4. при условията на чл. 43, ал. 4 от ЗОП.  

Чл. 37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на писмено 

предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнително подходящ 

срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в следните случаи: 

1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ; 

2. при съществено неизпълнение, на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по този 

договор. 

Чл. 38. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие, изпратено до 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не плати уговорената в чл.3 цена на 

договора. 

 

XІІІ. СПОРОВЕ 
Чл. 39. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия договор, по повод 

неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени или отнасящи се до 

неговата недействителност или прекратяване, страните ще уреждат доброволно и добронамерено. 

Чл. 40. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички спорове ще се 

решават съгласно действащото българско законодателство. 

 

ХІV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

           Чл. 41. (1) Лица отговорни за изпълнение на договора:  

           За Възложителя: ...............................................................................................................;  

           За Изпълнителя: .................................................................................................................  
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             Чл. 42.(1) Всяка от страните по договора е длъжна незабавно да уведоми другата страна при 

промяна на банкова си сметка.  

 (2) При липса на незабавно уведомяване плащането по сметката се счита за валидно 

извършено.  

            Чл. 43. Настоящият договор ведно с приложенията към него посочени в чл.44, се състави в 2 

/два/ еднообразни екземпляра – един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, всеки със 

силата на оригинал.  

            Чл. 44. Този договор съдържа следните приложения, които са неразделна част от него:  

ОБРАЗЕЦ № 1 – Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

ОБРАЗЕЦ № 2  – Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;  

Приложение № 3 – Гаранция за ТОЧНО изпълнение /съгласно Раздел VІІІ от договора/.  

Приложение №4 – Гаранция за изпълнение на доставката /съгласно Раздел ІІІ, чл.4 от договора/ 

 

 

 

 

 

Д О Г О В А Р Я Щ И СЕ: 
 

 ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                      ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ: _________________ 

 ДИРЕКТОР НА РЗИ - ВАРНА: .........................         

           /            Д-Р СВЕТЛА СТАНЕВА/                             

 

 НАЧ.ОТДЕЛ „ФС”: ......................................... 

   /Б.ДИМИТРОВА/ 

    

 


