
Техническа спецификация 
 

А. Общи изисквания, приложими към обособени позиции № 1 и 2: 

Изпълнението на поръчката включва следните дейности: 

 

   І. Доставка на медицинска апаратура: 

Изпълнителят се задължава да достави до мястото на доставка и в съответния срок на 

доставка, съответно да прехвърли собствеността и предаде на Възложителя Медицинската 

апаратура, предмет на доставка, отговаряща на техническите стандарти и изисквания и 

окомплектована с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и 

инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, 

изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото 

предложение на Изпълнителя. 

Предлаганата медицинска апаратура трябва да е фабрично нова, да не е била 

демонстрационна, да не е рециклирана. 

Предлаганата медицинска апаратура трябва да е сертифицирана по Директива 93/42/ЕИО 

и да има нанесена СЕ маркировка върху медицинското изделие, в съответствие с изискванията на 

чл. 8 и чл. 15 от ЗМИ. 

Изпълнителят трябва да осигури транспорта на медицинската апаратура до мястото на 

предаване на възложителя в подходяща опаковка, каквато е необходима за предотвратяване на 

повреждането й по време на превоза, натоварване, разтоварване и съхранение. Опаковката, 

маркировката и документацията трябва да отговаря на нормативите в тази област, както и на 

естеството на апаратурата. 

 

ІІ. Монтаж и въвеждане в експлоатация на доставената медицинска апаратура: 

 Монтажът и въвеждането в експлоатация на доставената медицинска апаратура следва да 

се извършат от технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в монтаж и 

въвеждане в експлоатация на медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет на 

настоящата поръчка. 

За извършения монтаж и въвеждане на медицинската апаратура в експлоатация Страните, 

или упълномощени от тях лица подписват двустранен протокол. Възложителят има право да 

откаже да подпише протокола до окончателното въвеждане на медицинската апаратура в 

експлоатация в степен позволяваща незабавната ѝ и безпрепятствена употреба. 

 

ІІІ. Обучение на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска 

апаратура: 

 Обучението на персонала на Възложителя за работа с доставената медицинска апаратура 

следва да се извърши от технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в 

обучение за работа с медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет на 

настоящата поръчка. 

В случай че Изпълнителят има определени изисквания към квалификацията и 

образованието на специалистите, които ще бъдат обучавани, той е длъжен да уведоми за това 

Възложителя, в срок от 7 (седем) дни от подписване на Договора. Възложителят предоставя на 

Изпълнителя списък на лицата, които следва да бъдат обучени за работа с медицинската 

апаратура в срок 7 (седем) дни от получаване на изискванията на Изпълнителя. 

Изпълнителят е длъжен до осигури  присъствието на обучаващите на мястото на 

доставка на Медицинската апаратура, като времето и графикът на обучение се съгласуват между 

Страните.  

За извършеното обучение Страните, или упълномощени от тях лица подписват 

двустранен протокол. Изпълнителят не носи отговорност за забавяне на обучението поради 

отсъствие на специалистите на Възложителя по време на периода на обучението, при условие, че 

е уведомил писмено Възложителя за такова отсъствие. 
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Замяна на специалисти, подлежащи на обучение е допустима в срок до първия ден на 

обучението и не повече от 2 (два) пъти.  

 

ІV. Гаранционно обслужване на доставената медицинска апаратура и доставка на 

необходимите части и материали: 

Изпълнителят се задължава да осигури на Възложителя гаранционно (сервизно) 

обслужване на Медицинската апаратура в гаранционен срок по предложение на участника, но не 

по-малко от 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на подписване на приемателно-

предавателния протокол за въвеждане в експлоатация на медицинската апаратура, при 

максимално време на реакция  - 48 (четиридесет и осем) часа. 

Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни дни от 

изтичане срока на реакция.  

Изпълнителят осигурява оригинални резервни части и материали за доставената 

медицинска апаратура в рамките на гаранционния срок.  

Гаранционното обслужване на доставената медицинска апаратура се извършва от 

технически лица, които притежават съответните квалификация и опит в гаранционно обслужване 

на медицинска апаратура, сходна като вид на апаратурата, предмет на настоящата поръчка, и 

техническа екипировка. 

По време на гаранционния срок, изпълнителят е длъжен не само да поправя възможните 

повреди, но и да извършва профилактика и контрол на качеството, съгласно инструкциите на 

производителя.  

Извършването на всички дейности по гаранционно обслужване се осъществяват с  

транспорт на изпълнителя. Профилактиките и ремонтите се извършват по местонахождението на 

медицинската апаратура на територията на лечебното заведение. При необходимост, отделни 

действия от гаранционното обслужване на медицинската апаратура се извършват в сервизната 

структура, с която разполага изпълнителя, извън територията на лечебното заведение, като 

транспортирането на техниката се извършва от и за сметка на изпълнителя. 

По време на гаранционния срок максималната продължителност на прекратяване на 

работа на доставената медицинска апаратура поради повреди или профилактика трябва бъде по-

малко от 10 дни годишно. В случай, че това време превиши 10 дни годишно, изпълнителят 

приема гаранционния срок да бъде удължен с толкова дни, колкото дни над определените 10 дни, 

апаратурата не е работила.   

 

V. Условия за приемане на доставката:  

Изпълнителят предава медицинската апаратура на упълномощен представител на 

Възложителя. За съответствието на доставената медицинска апаратура и приемането й по вид, 

количество, компоненти, окомплектовка се подписва приемо-предавателен протокол от Страните 

или техни упълномощени представители, след проверка за: отсъствие на „Несъответствия― 

(недостатъци, дефекти, повреди, липси и/или несъответствия на доставената медицинска 

апаратура и/или придружаващата я документация и аксесоари с изискванията на настоящия 

Договор, както и с техническите характеристики и с изискванията, представени в Техническото 

предложение на Изпълнителя и Техническата спецификация на Възложителя), наличие на 

окомплектовка с инструкция за експлоатация на български език, сертификати, разрешения и 

инструкции и препоръки за съхранение и експлоатация, както и  с други документи и аксесоари, 

изискващи се съгласно Техническата спецификация на Възложителя и Техническото 

предложение на Изпълнителя. Приемо-предавателният протокол съдържа основанието за 

съставянето му (номер на договора), сериен номер [серийни номера или други идентифициращи 

апаратурата данни], предмет на доставка.  

Изпълнителят уведомява Възложителя писмено в срок от 7 (седем) дни предварително за 

конкретните дати и час, на които ще се извърши доставката. При предаването на Медицинската 

апаратура, Изпълнителят осигурява на Възложителя необходимото според обстоятелствата време 

да я прегледа за явни Несъответствия, като същото не може да надвишава 7 (седем) дни. 
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При констатиране на явни Несъответствия, Възложителят има право да откаже да 

подпише приемо-предавателен протокол. В тези случаи, Страните подписват констативен 

протокол, в който се описват констатираните Несъответствия, и се посочва срокът, в който 

същите ще бъдат отстранени. След отстраняване на Несъответствията, Страните подписват 

двустранен Приемо-предавателен протокол за приемане на доставката. В случай че 

Несъответствията са съществени и не бъдат отстранени в рамките на дадения от Възложителя 

срок, или при забавяне на доставката на медицинската апаратура с повече от 7 (седем) дни, 

Възложителят има право да прекрати Договора, както и право да получи неустойка в размер на 

сумата по гаранцията за изпълнение на Договора, както и да получи обратно всички платени 

авансово от Възложителя суми, с изключение на авансово платените суми за продуктите, които 

са доставени от Изпълнителя и приети от Възложителя, включително да усвои сумите по 

предоставените гаранции. 

Подписването на приемо-предавателния протокол без забележки има силата на приемане 

на доставката от страна на Възложителя, освен в случаите на "скрити Несъответствия", които не 

могат да бъдат установени при обикновения преглед на медицинската апаратура. Приемането на 

доставката на медицинската апаратура с Приемо-предавателния протокол няма отношение към 

установените впоследствие в гаранционния срок Несъответствия. 

Възложителят се задължава да уведоми писмено Изпълнителя за всички скрити 

Несъответствия, които не е могъл да узнае при приемането на доставката в срок до 7 (седем) дни 

от узнаването им, но не по-късно от изтичане на гаранционния срок. 

При наличие на явни Несъответствия и/или при наличие на скрити Несъответствия, 

констатирани от Възложителя и съобщени на Изпълнителя: (а) Изпълнителят заменя доставената 

Медицинска апаратура или съответния компонент със съответстващи с изискванията на 

настоящия Договор в срока посочен съответно в констативния протокол и/или в разумен срок 

след получаване на уведомлението, който не може да бъде по-дълъг от 7 (седем) дни; или (б) 

цената по Договора се намалява съответно с цената на несъответстващите компоненти или с 

разходите за отстраняване на Несъответствията, ако това не води до промяна в предмета на 

поръчката и запазването на тези компоненти, позволява нормалната експлоатация на 

Медицинската апаратура.  

В случаите на Несъответствия посочени в констативния протокол, Възложителят не 

дължи заплащане на цената преди отстраняването им и изпълненията на останалите условия за 

плащане, предвидени в Договора. 

 

VІ. Срокове и място на доставка 

Срок за изпълнение на поръчката:  

1. Срок за доставка – до 60 календарни дни от датата на авансовото плащане. 

2. Срок за монтаж и въвеждане в експлоатация – по предложение на участника, но не по-

малко от 1 работен ден, считано от датата на доставка на Медицинската апаратура, отбелязана в 

Приемо-предавателния протокол. 

3. Срок за обучение на специалисти, посочени от Възложителя, за работа с Медицинската 

апаратура – по предложение на участника, но не по-малко от 1 работен ден, считано от 

въвеждане в експлоатация на Медицинската апаратура; 

4. Гаранционният срок на Медицинската апаратура - по предложение на участника, но не 

по-малко от 12 месеца, считано от въвеждането в експлоатация на Медицинската апаратура, при 

максимално време на реакция  - 48 (четиридесет и осем) часа. 

 5. Срок за отстраняване на повреда на медицинската апаратура - до 5 (пет) работни дни от 

изтичане срока на реакция.  

 

Мястото на доставка на Медицинската апаратура е на следния адрес на Възложителя: гр. 

Русе, ул. Независимост № 2. 
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     Б. Минимални технически параметри, функции и характеристики на медицинската 

апаратура по Обособена позиция № 1 – Видеоендоскопско оборудване за лапароскопска 

хирургия и ендоурология : 

 

І. Ендоскопски видео процесор (1 бр.) 

1. Захранване 220-240V, 50/60 Hz. 

2. Тип на защита срещу електрически удар – клас I. 

3. Да има резолюция HDTV 1080p. 

4. Да има формат на изходния TV сигнал 16:9. 

5. Минимум два изхода за HDTV сигнал. 

6. Да има порт за запис на снимки на мобилна памет. 

7. Автоматична синхронизация със светлинния източник за регулиране на осветяването. 

8. Функция картина-в-картината за показване на допълнителен образ на монитора. 

9. Да има функция  за наблюдение в строго селектиран светлинен спектър, филтриран оптично 

от светлинния източник в спектъра за подобрена визуализация на архитектониката на 

кръвоносните съдове на епително и субепително ниво. 

ІІ. Светлинен източник (1 бр.) 

1. Захранване 220-240V, 50/60 Hz. 

2. Тип на защита срещу електрически удар – клас I. 

3. Ксенонов източник с основна екзаминационна лампа 300W. 

4. Вградена резервна халогенна лампа, която да се включва автоматично при отказ на основната 

лампа. 

5. Синхронизация с видео процесора за автоматично регулиране нивото на осветеност. 

6. Вграден филтър за оптично филтриране на светлината в спектъра ,за активиране на 

функцията на процесора за подобрена визуализация на архитектониката на кръвоносните съдове 

на епително и субепително ниво. 

ІІІ. Ендоскопски тролей (1 бр.) 

1. Оригинален тролей от производителя на ендоскопското оборудване. 

2. Да има захранване с вграден изолационен трансформатор. 

3. Минимум 4 рафта за апарати и капак на задната част. 

4. Гумирани колела, минимум две от които да са спирачни. 

5. Рамо за LCD монитор. 

6. Подвижен рафт за клавиатура. 

ІV. Ендоскопски медицински монитор (1бр.) 

1. Захранване 220-240V, през токов адаптер или чрез директно включване. 

2. Да е с LCD матрица. 

3. Формат на екрана 16:9 или 16:10. 

4. Диагонал на екрана 26―. 

5. Резолюция минимум 1920х1080. 

6. Входове – съвместими (без конвертор) с HDTV изходите на видео процесора. 

V. Глава за камера за лапароскопия (1 бр.) 

1. Да бъде тричипова глава. 

2. Да има резолюция „Full HD‖. 

3. Оптично увеличение в диапазона 0.9x – 1.8x, плавно безстъпково. 

4. Фокусирането да става с бутони на главата. 

5. Да може да работи в режими на наблюдение при бяла светлина и в режим на наблюдение в 

тесен светлинен спектър, филтриран от светлинния източник. 

6. Дължина на кабела минимум 3m. 

7. Минимум 3 програмируеми бутони. 

VІ. Глава за камера за ендоурология (1 бр.) 

1. Да бъде специализирана за ендоурология - от тип „пендулум―, със свободна ротация на 
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адаптера към оптиката на 360⁰. 

2. Да има резолюция „Full HD‖. 

3. Тегло максимум 70g без кабела. 

4. Дължина на кабела минимум 3m. 

5. Да има минимум 2 програмируеми бутони. 

6. Да може да работи в режими на наблюдение при бяла светлина и в режим на наблюдение в 

тесен светлинен спектър, филтриран от светлинния източник. 

VІІ. Многофункционален електронож (1 бр.) 

1. Захранване 220-240V, 50/60 Hz. 

2. Клас на защита – CF, клас I. 

3. Високочестотни монополярни режими: чисто рязане, хемостатично рязане, мека 

коагулация, форсирана коагулация, спрей коагулация. 

4. Високочестотни биполярни режими: биполярно рязане, рязане в солеви разтвор, мека 

коагулация, коагулация в солеви разтвор, коагулация с автоматично спиране, коагулация с 

автоматично стартиране. 

5. Присъединителни букси – две монополярни, една биполярна и една с автоматично 

разпознаване на включения инструмент. 

6. Сигнална синхронизация с инсуфлатора на въглероден диоксид за автоматично извеждане 

на образувания в пневмоперитонеума дим. 

7. Управление на настройките с цветен сензорен дисплей. 

8. Окомплектовка – двоен педал, кабел за неутрален електрод. 

9. Възможност за надграждане с ултразвуков генератор за прилагане на комбинирана енергия 

– биполярна и ултразвукова от един инструмент. 

VІІІ. Инсуфлатор на въглероден диоксид (1 бр.) 

1. Максимален поток минимум 45 L/min. 

2. Обхват на налягането минимум 4 до 25 mmHg. 

3. Режими на работа в нормална и малка телесна кухина. 

4. Дисплей за индикация на интраабдоминалното налягане, потока и нивото на CO2 в 

бутилката 

5. Синхронизация с електроножa за автоматично отвеждане на дима от пневмоперитонеума 

при активиране изходната мощност на електроножа. 

6. Възможност за изпускане на газ от пневмоперитонеума при надналягане. 

7. Окомплектовка – маркуч за свързване с газова бутилка, маркуч за инсуфлиране, маркуч за 

изтегляне на дим. 

ІХ. Иригационна помпа (1 бр.) 

1. Помпа за иригация с дебит минимум 1.5L/min. 

2. Защита от надналягане при максимум 500mmHg. 

3. Aспирационно-иригационна ръкохватка с управление с лостчета или бутони. 

4. Аксесоари: 5mm канюлa и комплект маркучи за иригация. 

Х. Ендоскопски и лапароскопски  инструментариум и аксесоари 

1. Лапароскоп 10х310-330mm, ъгъл на зрение 30⁰ (1 бр.). 

2. Светловод за 10mm лапароскоп (1 бр.). 

3. Монополярен кабел за лапароскопски инструменти (1 бр.). 

4. Биполярен кабел за лапароскопски инструменти (1 бр.). 

5. Граспер, тип Йохан,  5x 330 mm, челюсти 22-26mm (1 бр.). 

6. Клип апликатор , 10 x 330 mm (1 бр.). 

7. Дисектор, тип Мериленд, 5 x 330 -350 mm, челюсти 17-19 mm (1 бр.). 

8. Eлектрод-кука , монополяр, 5 x330 mm (1 бр.). 

9. Граспер , тип крокодил, 5x 330 mm, монополяр,  челюсти 18-20 mm (1 бр.). 

10. Ножица , Метценбаум, монополярна, 5 x 330-350  mm (1 бр.). 

11. Иглодържател, 5 x 330 mm (1 бр.). 
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12. Граспер, 5x330-350 mm, монополяр, със заключване (2 бр.). 

13. Граспер, 5x 330-350 mm, без заключване (1 бр.). 

14. Троакар 10х100-110mm, кранче за инсуфлация (2 бр.). 

15. Троакар 5х80 mm (3 бр.). 

16. Редуктор за троакар 10-5 мм (1 бр.). 

17. Острие за 10mm троакар (2 бр.). 

18. Острие за 5mm троакар (1 бр.). 

19. Телескоп, 4 мм, 12 °, HD (2 бр.). 

20. Шафт за цистоскоп, 17 Fr (1 бр.). 

21. Мост за цистоскоп, двупътен (1 бр.). 

22. Външен шафт за резектоскоп, 26-27 Fr (2 бр.). 

23. Резекционен шафт за рзектоскоп, 24 Fr, с обтуратор  2 бр.). 

24. Работен елемент, за резектоскоп, активен (2 бр.). 

25. ВЧ кабел за резектоскоп (2 бр.). 

26. Спринцовка 150 мл, за резектоскоп (1 бр.). 

27. Светловод за 4 мм телескоп (2 бр.). 

 

 

 

В. Минимални технически параметри, функции и характеристики на медицинската 

апаратура по Обособена позиция № 2 – Анестезиологичен апарат с газов модул и пациентен 

монитор: 

 

І. Апарат за инхалационна наркоза. 

1. Да може да се използва с частично обратно вдишване (с нисък или минимален поток).                

2. Механичен ротаметричен блок за въздух, кислород и райски газ.  

3. Система за гарантирано подаване на 24% О2 или по-ниско, при газова смес кислород/райски 

газ.                    

4. Възможност за ръчно обдишване и подаване на газове и анестетик при отпадане на 

централното и батерийно захранване.  

5. Регулируем вентил за ограничаване на налягането при ръчно обдишване /в границите поне от 

5 до 65 смH2O/, и за освобождаване на налягането при спонтанно дишане. 

6. Вградена акумулаторна батерия, с максимално време на работа: > 100 мин.      

7. Дисплей – цветен ≥ 9.0’’. 

8. Външен извод за свеж газ за системи без обратно вдишване.      

9. Компактна обдишваща система, предоставяща декуплиране на свежия газ, която да може да 

се стерилизира при висока температура /над 120° С/, с нагревател.  

10. Канистер за абсорбент за въглероден двуокис – за многократна употреба, да може да се 

стерилизира при висока температура /над 120° С/, и с вместимост:  ≥ 1,3 л.   

 11. Възможност за надграждане със система за използване на еднократни канистери за 

абсорбент на въглероден двуокис, с вместимост: > 1 л . 

12. Възможност за работа с изпарители: ≥ 2 бр, с налична система, гарантираща, че по едно и 

също време се използва само един от двата изпарителя. 

13. Допълнителен ротаметър за кислород с поток на свеж газ: ≥10 L/min. 

14. Потребителско меню на апарата, софтуерно обезпечено на български език. 

15. Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата, 

съдържащи подробни инструкции за почистване и поддържане на апарата.        

16. Звукова и визуална аларма при ниско налягане на кислорода.     

17. Аларми разделени на категории според приоритета: ≥ 3. 

18. Електрически задвижван и контролиран анестезиологичен вентилатор. 

19. Възможност за настройка на обдишването:  

-  Еднократен дихателен обем Vt: долна граница 40мл. или по-малко; горна граница 1400 мл. 



 7 

или повече.    

-    Дихателна честота RR:  долна граница 4 bpm или по-малко; горна граница 60 bpm или 

повече.                                                                                                                                                                                   

-   Ограничаване на налягането Pmax : горна граница 70 смН2О или по-висока. 

-  Регулируем PEEP: между 0 и 20 смH2O или повече.                                  

-  Инспираторна пауза: между 0 и 50 % или повече.      

-    Съотношение I : E : 4:1 до 1:4 или по-добро.       

- Тригер по поток с чувствителност: долна граница 2 L/min или по-малко; горна граница 15 

L/min  или повече. 

20. Режими на обдишване: ръчно и спонтанно обдишване, Обдишване по обем, Обдишване по 

налягане, Обдишване подпомагано по налягане, Синхронизирано обдишване с подпомагане по 

налягане.   

21. Възможност за автоматично обдишване с атмосферен въздух при липса на свеж газ.                         

22. Екранът да показва едновременно: данни за състоянието, вентилацията и наблюдението: 

– Текущ режим на обдишване, време на периода на заглушаване на алармата, актуален час. 

– Аларми: до четири или повече алармите висок приоритет. 

–  Наблюдение на кислорода, 

– Наблюдение на дихателна честота на пациента, дихателния обем, минутния обем.  

–   Наблюдение на положителното експираторно налягане на пациента (PEEP), средното 

налягане или налягането на платото в дихателните пътища, пиковото налягане в дихателните 

пътища.  

– Прозорец за крива на налягането на дишането на пациента. 

23. Обширен автоматичен диагностичен тест след включване на апарата. 

24. Тест за къмплаянс на системата, тест за лекаж в системата, тест за лекаж във вентилатора. 

25. Режим на готовност на апарата. 

26. Към апарата да има:  

-   Количка с чекмеджета за аксесоари: поне 3, и заключващи се колела: поне 2.   

-   Бронхиална/ендотрахеална аспирация.  

- Система за отвеждане на анестетичните газове. 

-   Сензор за поток – 5 бр.     

-   Комплект стъкленици за аспирация – 2 бр.  

-   Пациентна кръгова системи за възрастни за многократна употреба - 1 бр.        

-  Захранващи шлангове за кислород, двуазотен окис, сгъстен въздух /и вакуум при 

необходимост/ – 3 м, с накрайници съвместими с болничната инсталация.       

-   Шланг за извеждане на отработените газове – 5м. 

II. Газов анализатор  

27. Да измерва инспираторна и експираторна концентрация на N2O, СО2 и О2, както и 

анестетици - Изофлуран, Севофлуран и Десфлоран. Данните от анализатора да могат да бъдат 

изобразявани на анестезиологичен монитор със следните характеристики:  

III. Анестезиологичен монитор  

28. Цветен дисплей с управление с докосване /touch-screen/, с размер: > 13‖.     

29. Тегло: ≤7 кг.    

30. Бутони за бърз достъп до основни менюта.                                                                                                    

31. Вградена Li-ion презареждаща се батерия, даваща независимост за ≥ 210 Минути.     

32. Захранване: 100-240V, 50-60 Hz.        

33. Вграден термопринтер, възможност за изобразяване на криви ≥ 3, запис на аларми, трендове, 

калкулация на лекарства.   

34. Инструкции за работа на български език, в оригинал от производителя на апарата, 

съдържащи подробни инструкции за почистване и поддържане на апарата.       

35. Потребителско меню на апарата, софтуерно обезпечено на български език.    

36. Възможност за изобразяване на криви в реално време: >10 бр.                                                                                                                                                                               
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37. Калкулатор на дозиране на лекарства. 

38. Възможност за връзка, трансфер на данни и изображения до централна мониторна станция.    

39. Възможност за работа в операционна зала без интерференция на електронож.   

40. Методи на работа при измерване на неинвазивно кръвно налягане: ръчно, автоматично и  

продължително измерване в интервал ≥1 и 480 минути.    

41. Да измерва сърдечна честота в границите: Възрастни : ≥15-300 удара в мин, Деца:  ≥15 – 350 

удара в мин.    

42. Измерване на сатурация: 0 – 100%, резолюция 1%.    

43. Да има възможност за измерване на температура с поне два електрода едновременно. 

44. Да има възможност за изобразяване на трендове с памет: ≥120 часа. 

45. Анализ на аритмия. 

46. Детекция на брадикардия и тахикардия при възрастни и деца.                     

47. ЕКГ: 5 отвеждания, с възможност за изобразяване на: ≥5 криви.       

48. Възможност за визуализация на данните от газовия анализатор /т. II/.     

49. Аларми на приоритетен принцип, 3 нива на важност.   

50. Функция:  Стоп кадър.  

51. В комплект с кабели и модули за измерване на: 

- EКГ, cъpдeчнa чecтoтa – 3 отвеждания, който да разполага с филтър за ел. шумове 

предизвикани от работа с електронож или дефибрилатор – за многократна употреба.    

- кислородна caтуpaция, пулсоксиметрия – за възрастни, за многократна употреба.               

- нeинвaзивнo кpъвнo нaлягaнe за възрастни и деца, за многократна употреба.     

- телесна тeмпepaтуpа – кожна, за многократна употреба.                                                                                

Апаратите/устройствата по т. I, II и III да са съвместими по между си.  

 

 

В случай, че участник е подал оферта, която не отговаря  напълно на предварително 

обявените условия на възложителя по отношение на минималните технически изисквания 

на предлаганите апаратура, участникът ще бъде отстранен от процедурата. 

 

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

стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент‖. 
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РАЗДЕЛ ІІІ 

Указание за подготовката на образците на документи 

І. Общи изисквания за участие в процедурата 

1. Участник в процедура за  възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, 

съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.  

2. В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или друг 

документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва 

да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на 

отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки член 

на обединението. Документът трябва да бъде представен от участника в копие. 

2.1. Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 

обединението за целите на поръчката, като същото може да е посочено в договора или в друг 

документ, подписан от членовете на обединението. 

2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.  

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на юридическо 

лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят представи пред 

възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи съгласно законодателството 

на държавата, в която обединението е установено. 

2.4. При участие на клон на чуждестранно лице се спазват изискванията на чл. 36 от 

ППЗОП. 

2.5. Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 

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

2.6. В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

3. Използване капацитета на трети лица и подизпълнители: 

3.1. На основание чл. 65, ал. 1 от ЗОП, участникът може да се позовава на капацитета на 

трети лица по отношение на критериите, свързани с техническите способности и професионална 

компетентност. Съгласно чл. 65, ал. 4 от ЗОП, третите лица трябва да отговарят на посочените 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет, както и 

за тях трябва да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. Съответствието с 

критериите за подбор, както и поетия от третото лице ангажимент, се доказва с представяне на 

отделен ЕЕДОП за третото лице (чл 67, ал. 2 от ЗОП).  

3.2. На основание чл. 66, ал. 1 от ЗОП, участникът може да използва подизпълнител/и, 

като следва да удостовери това в офертата си, както и дела от поръчката, който ще му/им 

възложи. 

3.2.1. В случай, че ще се ползват подизпълнители, съответствието с критериите за подбор 

се доказва с представяне на отделен ЕЕДОП за всеки от подизпълнителя/ите (чл 67, ал. 2 от 

ЗОП). 

3.2.2. В случай, че ще се използват подизпълнители, поетия от подизпълнителя 

ангажимент се доказва с представяне от него на отделен ЕЕДОП. 

3.2.3. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

3.2.4. Използването на подизпълнител/и не освобождава изпълнителя от отговорността му 

за изпълнение на договора за обществена поръчка.  

3.2.5. Лице, което е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг участник, не може да 

представя самостоятелна оферта. 
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3.2.6.  Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. 

3.2.7.  В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

3.2.8.  Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

3.2.9.  Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договора за 

обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

- за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

- новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 

изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията, посочени в предходния абзац. 

За неуредените в настоящите указания въпроси, относно участието на обединения, трети 

лица и подизпълнители, се прилагат правилата на ЗОП и ППЗОП. 

4. Участие на клонове на чуждестранно лице. Клон на чуждестранно лице може да е 

самостоятелен участник в настоящата процедура, ако може самостоятелно да подава оферти и да 

сключва договори. В този случай, представляващото клона лице следва да е упълномощено да 

подава оферти за участие в обществени поръчки и да сключва договори. Посочените 

обстоятелства следва да са вписани в Търговския регистър. 

Ако за доказване на съответствието с изискванията на възложителя за икономическо и 

финансово състояние, технически и професионални способности клонът се позовава на 

ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има 

на разположение тези ресурси. 

 

 

ІІ. Изисквания за лично състояние на участниците:  

1. Изисквания към личното състояние на участниците:  

Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, наличието на които е основание за отстраняване на 

участниците: 

1.1. От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което 

и да е от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от Закона за 

обществените поръчки, а именно: 

1.1.1.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 

321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

1.1.2.  е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1.1.1, в друга държава членка или трета страна;  

1.1.3.  има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 

или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични 

задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 

която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 

или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  

Това обстоятелство не се прилага, когато: 

1. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  

2. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова 

година. 

1.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  
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1.1.5.  е установено, че:  

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, 

нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл. 128, 228, ал.3, чл. 

245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или 

участникът е установен;  

1.1.7.  е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  

(§1, т.21 от ЗОП:„Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, негови служители 

или наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или 

възлагането на обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат 

интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се 

приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на 

обществената поръчка. /Облага е всеки доход в пари или в имущество, включително 

придобиване на дялове или акции, както и предоставяне, прехвърляне или отказ от права, 

получаване на стоки или услуги безплатно или на цени, по-ниски от пазарните, получаване на 

привилегия или почести, помощ, глас, подкрепа или влияние, предимство, получаване на или 

обещание за работа, длъжност, дар, награда или обещание за избягване на загуба, отговорност, 

санкция или друго неблагоприятно събитие./) 

Важно! При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 

същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от процедурата. 

Основанията чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват 

участника, членовете на управителни и надзорни органи на участника, други лица със статут, 

който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен 

на този, валиден за представляващите го лица, членовете на представителните или надзорните 

органи.  

При ЮЛ лицата, които представляват участника, лицата членове на управителни и 

надзорни органи на участника, са, както следва:  

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

2. при командитно дружество – за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от 

Търговския закон; 

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

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, 

ал. 1 от Търговския закон; 

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

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

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

Търговския закон; 

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

7. при клон на чуждестранно лице – за лицето, което управлява и представлява клона или 

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

регистриран 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 

лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 

представителна власт е включена територията на Република България. 

9.  във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които 

представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството 

надържавата, в която са установени; 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%9A%D0%A2_1986#%D1%87%D0%BB118');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9A%D0%A2_1986#%D1%87%D0%BB128');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9A%D0%A2_1986#%D1%87%D0%BB245');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9A%D0%A2_1986#%D1%87%D0%BB245');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9A%D0%A2_1986#%D1%87%D0%BB301-305');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%9A%D0%A2_1986');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018#%D1%87%D0%BB54');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9F%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%9F%D0%98_2018');


 12 

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 

изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението. 

 

1.1.8. Специфични национални основания за отстраняване, които не произтичат от чл. 

57, § 1 от Директива 2014/24/ЕС, а са предвидени само в националното законодателство и имат 

характер на национални основания за изключване.  

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните  основания за 

изключване: 

1.1.8.1.  Участник, за когото са налице обстоятелства съгласно 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 (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), освен ако не е налице изключението по чл. 4 от 

същия закон. 

Участниците трябва да декларират в ЕЕДОП дали дружеството – участник е регистрирано 

в юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството – участник е 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията 

по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, се посочва конкретното изключение.  

Забележка: 

Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, член 3 и чл. 3а от същия закон не се прилагат, 

когато: 

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, 

регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар 

или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 

държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на 

еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и за 

дружеството се прилагат изискванията на правото на Европейския съюз за прозрачност по 

отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване 

на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, или еквивалентни международни 

стандарти и действителните собственици - физически лица, са разкрити по реда на 

съответния специален закон; 

2.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на двойното данъчно 

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

3.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно 

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

или се търгува на регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на 

Европейския съюз, или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското 

икономическо пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и 

е представило информация за действителните собственици - физически лица, по реда на Закона 

за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки 

на Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 

сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени поръчки в 

Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение на 
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Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 

декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в 

регистъра по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението; 

7.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения по 

Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

8.  дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част 

от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 

която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 

споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на 

Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

1.1.8.2. Участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран, за престъпления, съгласно чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП, които  имат характер на 

национални /специфични/ основания за изключване /тези основания за изключване не се 

съдържат в член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС, а само в нашето национално 

законодателство. Това са осъждания за престъпления по: чл. 194 — 208 /престъпления 

против собствеността/, чл. 21За -217 /изнудване, вещно укриветелство, злоупотреба на 

доверие/, чл. 219-252 /престъпления против стопанството/ и чл. 254а - 260 НК /престъпления 

против данъчната, финансовата и осигурителна система/. Посочва се информация и за 

престъпления, аналогични на описаните, когато лицата са осъдени в друга държава членка или 

трета страна.  

1.1.8.3.    Наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между 

кандидати/ участници в конкретна процедура. 

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на Закона 

за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни участници в 

настоящата обществена поръчка.  

Забележка: 

Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни книжа „свързани 

лица” са:   

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия 

до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа „контрол” е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с 

друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго 

юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във 

връзка с дейността на юридическо лице. 

1.1.8.4.  Извършени нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, 

чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда; 

Забележка: 
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Чл. 61. (1) Трудовият договор се сключва между работника или служителя и 

работодателя преди постъпването на работа. 

Чл. 62. (1) Трудовият договор се сключва в писмена форма. 

Чл. 63. (1) Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди 

постъпването му на работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете 

страни, и копие от уведомлението по чл. 62, ал. 3 , заверено от териториалната дирекция на 

Националната агенция за приходите. 

Чл. 63.  (2) Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, 

преди да му предостави документите по ал. 1. 

Чл. 228. (3) Обезщетенията по този раздел*, дължими при прекратяване на трудовото 

правоотношение, се изплащат не по-късно от последния ден на месеца, следващ месеца, през 

който правоотношението е прекратено, освен ако в колективния трудов договор е договорен 

друг срок. След изтичане на този срок работодателят дължи обезщетението заедно със 

законната лихва. 

* Раздел III „Други видове обезщетения“ от Глава десета, Кодекса на труда, а именно:  

- Обезщетение при недопускане на работа; 

- Обезщетение при временно отстраняване от работа; 

- Обезщетение при командировка; 

- Обезщетение при преместване; 

- Обезщетение при трудоустрояване; 

- Обезщетение при бедствие; 

- Обезщетения при правомерен отказ на работника или служителя да изпълнява 

работата; 

- Обезщетение за неспазено предизвестие; 

- Обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие; 

- Обезщетение при уволнение на други основания; 

- Обезщетение за неизползуван платен годишен отпуск; 

- Обезщетения при незаконно уволнение и при недопускане на работа на възстановен 

работник или служител; 

- Отговорност на работодателя за други вреди, причинени на работника или служителя; 

- Регресна отговорност 

1.1.8.5.  При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Забележка: 

Чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 

придобитото имущество: 

Чл. 69.  (1) Лице, заемало висша публична длъжност, което в последната една година от 

изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е участвало в провеждането 

на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от 

фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от 

длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури 

пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от нея юридическо 

лице. 

 (2) Забраната за участие в процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с 

предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени 

от Европейския съюз на българската държава, се прилага и за юридическо лице, в което лицето 

по ал. 1 е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на 

управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 

1.1.8.6.   Извършени нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и 

трудовата мобилност. 

Забележка: 
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чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност: „Не се разрешава 

наемането на работа на незаконно пребиваващи на територията на Република България 

граждани на трети държави”. 

ВАЖНО!!!  

Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП, участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок от настъпване на обстоятелство по чл. 54, ал.1 или чл.101, ал. 

11 от ЗОП (в случай че се окажат свързани лица с друг участник в настоящата поръчка). 

 

2. Деклариране на личното състояние и липсата на специфични основания за 

изключване: 

2.1. Участникът декларира личното състояние и липсата на специфични основания 

за изключване в еЕЕДОП.  

Чрез информационната система за eЕЕДОП е създаден образец на ЕЕДОП в електронен 

вариант. Генерираните файлове (espd-request) се предоставят на заинтересованите лица по 

електронен път с останалата документация за обществената поръчка в профила на купувача.  

Електронния вариант на ЕЕДОП следва да бъде изтеглен от профила на купувача и 

попълнен от участниците чрез система за eЕЕДОП, която е достъпна чрез Портала за обществени 

поръчки, секция РОП и е-услуги/ Електронни услуги на Европейската комисия, както и директно 

на адрес: https://ec.europa.eu/tools/espd   

Участникът зарежда в системата предоставения от възложителя XML файл, попълва 

необходимите данни и го изтегля и запазва (espd-response) в XML и PDF формат , след което PDF 

формат на завършения ЕЕДОП следва да се подпише с електронен подпис от съответните лица.  

Цифрово подписания ЕЕДОП в електронен вид се прилага на подходящ оптичен носител 

към пакета документи за участие в процедурата.  

Участникът може да използва ЕЕДОП, който вече е бил използван при предходна 

процедура за обществена поръчка, при условие че потвърди, че съдържащата се в него 

информация все още е актуална. 

  2.2. Участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1-7 от ЗОП с 

попълване на Част III „Основания за изключване” на еЕЕДОП, в приложимите полета.  

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице, 

всички лица подписват един и същ еЕЕДОП. Когато е налице необходимост от защита на 

личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се попълва в отделен 

еЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.   

  В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя, и се посочват 

националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните 

органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.  

  Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на 

съответствието с критериите за подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица 

се представя отделен еЕЕДОП, който съдържа съответната информация. 

  Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват еЕЕДОП, който вече е бил 

използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, че 

съдържащата се в него информация все още е актуална. 

  Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 от ЗОП, когато е осигурен 

пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан електронно еЕЕДОП. 

В тези случаи към документите за подбор вместо еЕЕДОП се представя декларация, с която се 

потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите в публикувания еЕЕДОП, 

и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа. 

   2.3. Участникът декларира липсата на специфични основания за изключване чрез 

попълване на Част III „Основания за изключване”, раздел Г „Специфични национални 

основания за изключване“. 
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2.4. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП и преди 

подаването на офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56, ал.1, 

т.1-4 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП. 

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните документи:  

1. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за извършено 

плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 

обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 

погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;  

2. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.3 от ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

3. по отношение на обстоятелството по чл.56, ал.1, т.4 от ЗОП - е платил изцяло дължимото 

вземане по чл.128, чл.228, ал.3 или чл.245 от Кодекса на труда. 

На основание чл.57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в настоящата 

процедура, за когото са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали 

преди и по време на процедурата.  

 

V. Критерии за подбор. 

Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност: 

1. Участникът да има право да осъществява търговия на едро с медицински изделия. 

Доказване: При подаване на оферта участникът декларира съответствие с изискването в 

част ІV „Критерии за подбор―, буква А "Годност" от еЕЕДОП. 

  

 Преди сключване на договор за обществена поръчка, поставеното изискване се доказва с 

представянето на: Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по Закона за 

медицинските изделия, или друг документ, удостоверяващ правото на участника за извършване 

на търговия с медицински изделия, издаден от компетентен орган на държава членка или на 

друга държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария (при 

участник - търговец с медицински изделия);  или Документ, удостоверяващ, че участникът е 

производител на медицински изделия, установен на територията на Република България и 

съдържащ данни за медицинското изделие, издаден по реда на ЗМИ (при участник – 

производител на медицински изделия, установен на територията на Република България) – 

заверено от участника копие.  

  

Икономическо и финансово състояние. 

1. Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на 

участниците. 

 

Технически и професионални способности. 

Списък и кратко описание: 

1. Участникът да има опит за изпълнение на поръчката.  

2. Участникът да разполага с персонал с необходимата професионална компетентност за 

изпълнението на поръчката. 

Изисквано минимално/ни ниво/а: 

1. Участникът да е изпълнил за последните три години, считано от датата на подаване на 

офертата, най-малко 1 (една) доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на 

поръчката. 

 * Под „доставка с предмет и обем, идентичен или сходен с тези на поръчката” следва 

да се разбира доставка на медицинска апаратура с технически характеристики, подобни на 

изискванията на възложителя в настоящата поръчка. 

javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB54_%D0%B0%D0%BB1');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB56');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB56_%D0%B0%D0%BB1_%D1%821');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB56_%D0%B0%D0%BB1_%D1%822');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB56_%D0%B0%D0%BB1_%D1%823');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016#%D1%87%D0%BB56_%D0%B0%D0%BB1_%D1%823');
javascript:%20NavigateDocument('%D0%97%D0%9E%D0%9F_2016');
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2. Участникът да разполага с минимум едно техническо лице, което ще отговаря за 

изпълнението на  поръчката в частта: монтаж, въвеждане в експлоатация, обучение на персонала 

за работа и гаранционна поддръжка на доставената медицинска апаратура — инженер, техник 

и/или да притежава сертификат за допълнителна квалификация.  

Забележка: Съгласно §2, т.41 от ДР на ЗОП, „Професионална компетентност― е наличието 

на знания, получени чрез образование или допълнителна квалификация, и/или на умения, 

усвоени в процеса на упражняване на определена длъжност или позиция в изпълнение на 

трудови, служебни или граждански правоотношения. 

 

Доказване:  

За доказване на съответствието с посочения критерий, при подаване на оферта участникът 

попълва съответното поле на еЕЕДОП, както следва: 

По т.1 - Част IV: Критерии за подбор, т. В: Технически и професионални способности, За 

поръчки за доставки: извършени доставки от конкретния вид; 

По т.2 - Част IV: Критерии за подбор, т. В: Технически и професионални способности, 

Образователна и професионална квалификация. 

 

Преди сключване на договор за обществена поръчка, поставеното изискване се доказва с 

представянето на:  

По т.1 - Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка. 

По т. 2 - Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена 

професионална компетентност на лицата. 

 

Приложение на Критерии за подбор спрямо подизпълнител и обединение, което не е 

юридическо лице: При участие на обединение, спазването на изискванията за подбор се доказва 

от обединението участник, съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението. При участие на 

подизпълнител, спазването на изискванията за подбор се доказва от подизпълнителя, съобразно 

вида и дела на неговото участие. 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят всички или 

част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 

 

VІ. Преди сключване на договор за обществена поръчка , участникът представя 

следните документи: 

1.  за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по 

седалището на Възложителя и на участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП - удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

4. гаранция за изпълнение на договора. 

5. декларация за обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т.2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 66 от Закона за 

мерките срещу изпирането на пари. 

6.  актуални документи за съответствие с критериите за подбор: 

- Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по Закона за 

медицинските изделия, или друг документ, удостоверяващ правото на участника за извършване 

на търговия с медицински изделия. 

- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената доставка. 



 18 

- Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който е посочена професионална 

компетентност на лицата. 

 

 

VIІ. Представяне на офертите 

1. Всяка една оферта следва да съдържа всички документи, посочени в обявлението и 

документацията за поръчката.  

2. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български език. В 

случай, че част от необходимите документи са съставени на чужд език, същите следва да бъдат 

приложени към офертата с превод на български, подписани от лицето извършило превода. 

3. Всички копия на документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат заверени. 

Заверено от участника копие на документ означава: документът да е заверен с гриф ―Вярно с 

оригинала‖ и да съдържа подпис на заверяващото го лице.  

4. По документите не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции, освен ако са заверени с подпис на лицето, което подписва. 

5. Документите в офертата за участие се представят в запечатана непрозрачна опаковка от 

участника или негов упълномощен представител. Върху опаковката участникът посочва: 

наименование на участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо; 

адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес и наименованието 

на поръчката, за която се подават документите.  

6. Офертите могат да бъдат представени  чрез  пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка. Оферти, подадени по този начин, следва да бъдат 

получени при възложителя в срока, определен за получаване на офертите, посочен в обявлението 

за поръчка. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в 

срока, определен от него. Рискът от забава или загубване на офертата е за участника.  

7. Офертите се подават в КОЦ-Русе ЕООД, адрес: гр. Русе, ул. „Независимост― № 2, всеки 

работен ден от 7:30 до 16:00 ч., в срок съгласно посоченото в раздел ІV.2.2. от обявлението за 

поръчката. 

8. При приемането на офертата върху опаковката се отбелязват пореден номер, датата и 

часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

9. Не се приемат за участие в процедурата оферти, които са представени след изтичане на 

крайния срок за получаване или в незапечатана или опаковка с нарушена цялост, или с 

непопълнени данни. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното 

обстоятелство се отбелязва в регистъра. 

10. Не се приемат оферти по електронен път. 

 

 

VІІІ. Опаковката с документите за участие съдържа: 

1. Опис на представените документи – по образец на участника; 

2. Копие на договора за обединение (при участник обединение) или друг документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението. Когато в договора не е 

определен партньор, който да представлява обединението за целите на поръчката, участникът 

представя и документ, подписан от членовете на обединението, в който се посочва 

представляващия обединението партньор; 

3. Електронно подписан Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника, а когато е приложимо - за всеки от участниците в обединението, което не е 

юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко трето лице, чиито ресурси ще бъдат 

ангажирани в изпълнението на поръчката; 

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, в 

това число:  

4.1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за 

извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията 

са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 
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погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 

или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение; 

4.2.   по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 

компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства. 

Техническо предложение, включващо: 

5. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника;  

6. Предложение за изпълнение на поръчката (по образец), с приложени към него: 

6.1. Продуктов каталог, проспект или други официални документи на предлаганата медицинска 

апаратура, в които се съдържат нейните работни характеристики - оригинал, придружен от 

превод на български език. 

6.2. Документи, удостоверяващи, че предлаганата медицинска апаратура е сертифицирана по 

Директива 93/42/ЕИО и има нанесена СЕ маркировка -  заверено от участника копие. 

6.3.  Оторизационно писмо, издадено от производителя на предлаганата медицинска апаратура 

или от упълномощен негов представител за право на представителство и търговия на територията 

на Република България, на името на участника, в случай че участникът не е производител, както 

и за сервизно обслужване и поддръжка на апаратурата, или придружено с договор или друг 

документ, удостоверяващ търговските взаимоотношения със сервиз, оторизиран от 

производителя или от упълномощен негов представител (финансовите клаузи може да бъдат 

заличени). (В случай че в представените СЕ сертификати и декларации за съответствие е посочен 

ЕС представител, не е нужно представянето на документ за упълномощаване на представител на 

територията на ЕС или ЕИП.). 

6.4. Декларация за конфиденциалност (когато е приложимо). 

 

Ценово предложение, включващо: 

7. Плик с надпис „Предлагани ценови параметри‖, съдържащ Ценово предложение (по 

образец) .  
 

Критериите за подбор са еднакви за ОП № 1 и 2, поради което на основание чл.47, 

ал.10 ППЗОП, се допуска представяне на едно заявление за участие за тези позиции. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в общата запечатана 

непрозрачна опаковка се поставят:  

- един комплект документи - заявление за участие, свързани с информацията относно 

личното състояние и критериите за подбор,  

- поотделно комплектувани технически предложения за всяка обособена позиция,  

- отделни непрозрачни пликове с надпис „Предлагани ценови параметри‖, с посочване на 

обособената позиция, за която се отнасят. 

   

 

ІХ. Разяснения по документацията 

1. До 10 (десет) дни преди изтичане на срока за получаване на оферти за участие, посочен 

в раздел ІV.2.2. от обявлението за поръчка, заинтересованите лица могат да поискат писмено от 

възложителя разяснения по условията на процедурата. 

1.1. Искането за разяснения се представя писмено пред възложителя, на посочения от 

него в обявлението за поръчка адрес, всеки работен ден от 7:30 до 16:00 ч. 

1.2. Искания, получени след изтичането на законоустановения срок не се приемат и не се 

разглеждат от възложителя. 

2. В 4-дневен срок, считано от получаването на всяко надлежно получено искане за 

разяснения по условията на процедурата, възложителят публикува в Профила на купувача 

дадените разяснения. В разясненията не се посочва информация за лицата, които са ги поискали.   

 

Х. Гаранции 



 20 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от стойността на 

договора без вкл. ДДС.  

Гаранцията за изпълнение на договора се оформя в два отделни документа като гаранция 

за срочно изпълнение (предназначена за обезпечаване на доставката) и гаранция за качествено 

изпълнение (предназначена за обезпечаване на гаранционната поддръжка).  

Сумата на гаранцията за срочно изпълнение на договора е в размер на 50 % от стойността 

на гаранцията за изпълнение на договора (1 % от стойността на договора без ДДС). Сумата на 

гаранцията за качествено изпълнение е в размер на 50 % от стойността на гаранцията за 

изпълнение на договора (1 % от стойността на договора без ДДС).  

Гаранцията за срочно изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

доставката, удостоверено с приемо-предавателен протокол и се освобождава в този срок.  

Гаранцията за качествено изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

изтичането на гаранционния срок на доставената медицинска апаратура и се освобождава в този 

срок. 

Изисквания по отношение на гаранциите: 

Когато гаранцията се представя във вид на парична сума, то тя се внася по следната банкова 

сметка на Възложителя: СИБАНК ЕАД, IBAN: BG15BUIB98881029101502, BIC: BUIBBGSF. 

Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на Изпълнителя. 

Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 

безусловна, неотменяема и непрехвърляема. В случай на учредяване на банкова гаранция, тя 

съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 

независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните задължения. 

Всички банкови разходи, свързани с обслужването на превода на гаранцията, включително при 

нейното възстановяване, са за сметка на Изпълнителя. 

В Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 

Изпълнителя, Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази 

застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или 

частично неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 

отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и 

поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко изплащане на 

застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на основание за това, са за 

сметка на Изпълнителя. 

Задържане и освобождаване на гаранциите: 

Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на Договора при условия, както 

следва: 

1. Гаранцията за срочно изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

доставката, удостоверено с приемо-предавателен протокол и се освобождава в този срок. 

2.  Гаранцията за качествено изпълнение е със срок на валидност 30 (тридесет) дни след 

изтичането на гаранционния срок на доставената медицинска апаратура и се освобождава в този 

срок. 

Възложителят не дължи лихви върху сумите по предоставените гаранции, независимо от 

формата под която са предоставени. 

Гаранциите не се освобождават от Възложителя, ако в процеса на изпълнение на Договора е 

възникнал спор между Страните относно неизпълнение на задълженията на Изпълнителя и 

въпросът е отнесен за решаване пред съд. При решаване на спора в полза на Възложителя той 

може да пристъпи към задържане на гаранциите. 

Възложителят има право да задържи изцяло или частично гаранцията за изпълнение, при 

пълно или частично неизпълнение на задълженията по настоящия Договор от страна на 

Изпълнителя и/или при разваляне или прекратяване на настоящия Договор по вина на 

Изпълнителя. В тези случаи, Възложителят има право да задържи от гаранцията за изпълнение 

суми, покриващи отговорността на Изпълнителя за неизпълнението. 
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Възложителят има право да задържа от сумите по гаранцията за изпълнение суми равни на 

размера на начислените неустойки и обезщетения по настоящия Договор, поради неизпълнение на 

задълженията на Изпълнителя. 

В случай на задържане от Възложителя на суми от гаранциите, Изпълнителят е длъжен в 

срок до 7 (седем) работни дни да допълни съответната гаранция до размера ѝ, като внесе усвоената 

от Възложителя сума по сметка на Възложителя, или учреди банкова гаранция за сума в размер на 

усвоената или да дозастрахова отговорността си до пълния размер. 

 

ХІ. Сключване на договор за обществената поръчка 

Възложителят сключва договор за обществената поръчка в едномесечен срок от влизане в 

сила на решението за определяне на изпълнител на обществената поръчка.  

Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът, определен за 

изпълнител, предоставя: 

1. актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от 

процедурата - документите по чл. 58 от ЗОП; 

2. документи, удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор  - 

документите по чл. 60 от ЗОП; 

3. декларация по  чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на 

пари и декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

Документите по т.1 и 2 се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от 

участника или са му служебно известни. 

В срок до 3 работни дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 

споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител, изпълнителят изпраща копие на 

договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са 

изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 

включени в предмета на договора за подизпълнение.  

Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена 

поръчка, се допуска по изключение, когато възникне необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

1. за новия подизпълнител, не са налице основанията за отстраняване в процедурата; 

2. новият подизпълнител, отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, които ще 

изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности. 

 При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на възложителя 

всички документи, които доказват изпълнението на условията по т.1. и 2. 

  
XІІ. Критерий за възлагане   - “Най-ниска цена”. 

Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната 

оферта.  

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на следния критерий за 

възлагане - най-ниска цена. 

Комисията сравнява ценовите предложения на допуснатите до оценка оферти, като 

съпоставя Общата цена за изпълнение на обществената поръчка. 

 На първо място се класира офертата с предложена най-ниска цена. Останалите оферти 

заемат места в класирането по низходящ ред.  

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните 

на първо място оферти, в случай че най-ниската цена се предлага от двама или повече участници 

в процедурата. 

 

ХIІI. Други указания 
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1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки и други относими нормативни актове.  

2. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на оповестяване на ценовите 

предложения, чрез публикуване на съобщение на интернет адреса на възложителя в Профила на 

купувача с адрес: http://kocruse.com/profile/category/37-aparatura_2018  

3. При разминавания в записите на отделните документи от документацията, валидни са 

записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в следната 

последователност: 

 обявлението за обществена поръчка;  

 решението за откриване на процедурата; 

 проектът на договор; 

 образците към документацията. 

Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.        

http://kocruse.com/profile/category/37-aparatura_2018

