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ОПИС НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА  
 
 
 
 

1. Решение за откриване на процедурата за възлагане на поръчка, чрез открита процедура и 
одобряване на документацията.  
 

2. Обявление за възлагане на поръчка. 
 

3. Пълното описание на обекта на поръчката. 
 

4. Технически условия и спецификации. 
 

5. Показателите, относителната им тежест и методиката за определяне на комплексната оценка 
на офертата. 
 

6. Декларации 
 

7. Образец на офертата, както и указание за подготовката й. 
 

8. Проект на договор.  
  

9. Финансово предложение. 
 

10. Списък на представените документи. 
 
 
 

 
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2013 г. 
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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: "Периодически доставки на лекарствени 
продукти по самостоятелно обособени позиции за “МБАЛ-Велинград” ЕООД за 2014-2015 г. по 
приложен списък", изготвен съгласно чл. 37 от НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, 
реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти, 
издадена от министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г., както и 
действителните нужди на болничното заведение. Списъка на лекарствените продукти и 
самостоятелно обособените позиции е представен в Приложение № 1 и е неделима част от 
документацията. Предмета на поръчката са лекарствените продукти, разделени в самостоятелно 
обособени позиции изброени изчерпателно в горецитирания списък.   

 
Приложения списък, по самостоятелно обособени позиции /СОП/ 

е задължителен за попълване в представения му вид, като кандидата по 
желание може да представи и друг, свой /допълнителен/ списък отделно. 

 

 Участва се само за цяла една, няколко или всички самостоятелно 
обособени позиции. Не се допуска участие само за част от 
самостоятелно обособена позиция. Участник не попълнил цяла 
самостоятелно обособена позиция ще бъде отстраняван от участие 
за съответната позиция.  

 
Процедурата за възлагане на обществената поръчка ще се извърши при условията, 

упоменати в Закона за обществени поръчки, обнародван в ДВ бр. 28/06.04.2004 г..    
 
Обществената поръчка се възлага чрез открита процедура по ЗОП. 
 
До участие в откритата процедура ще се допускат само 

кандидати, които имат разрешение за търговия с лекарствени 
продукти на едро и са попълнили цяла една, няколко или всички 
самостоятелно обособени позиции от определения от Възложителя 
списък и чиито предложения отговарят на всички други изисквания 
и условия, посочени в документацията. Договор за доставка ще бъде 
сключен за всяка една самостоятелно обособена позиция с 
участника, предложил най-добрата цена за доставка на 
лекарствените продукти посочени в нея. Разсрочено плащане на 
доставените лекарствени средства – минимум 60 работни дни. 

 
Задължително условие за всички участници е, същите да са 

сключили най-малко 5-/пет/ договора, сключени през последните три 
години, за доставка на лекарствени продукти със сборна/обща 
стойност от тях над 500 000 лева с ДДС. При деклариране на по-
малко от 5-/пет/ договора или сборна/обща стойност от тях под 
500 000 лева с ДДС, участника няма да бъде допускан до по 
нататашно участие в процедурата.   
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Списъкът на лекарствените продукти във Финансовото предложение 

се представя от участника на хартиен носител.  
 
В приложения списък с лекарствени продукти, срещу генеричното 

наименование, участника попълва търговското наименование на 
предлагания от него лекарствен продукт и крайната цена в български 
лева за единица продукт от вида на изброените. 

 

Участници за които се констатира, че са налице 
някои от условията на чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП или 
нямат сключени поне 5-/пет/ договора за доставка на 
лекарствени продукти през последните три години със 
сборна/обща стойност над 500 000 лева с ДДС, ще 
бъдат отстраняване от по-нататъшно участие в 
откритата процедура. 

 
КАНДИДАТИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОПЪЛВАТ НА РЪКА,ПОЛУЧЕНАТА ТРЪЖНА 
ДОКУМЕНТАЦИЯ, КАТО НЕ СЕ ДОПУСКАТ СОБСТВЕНИ ВАРИАНТИ.КАНДИДАТ, 
КОЙТО НЕ ИЗПЪЛНИ ТОВА ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЩЕ БЪДЕ ОТСТРАНЯВЕАН ОТ ПО-
НАТАТЪШНО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ДОПУСКА СЕ САМО И ЕДИНСТВЕНО 
СОБСТВЕН ВАРИАНТ НА СПИСЪКА С ПРИЛОЖЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ! 
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ТЕХНИЧЕСКИ  УСЛОВИЯ И СПЕЦИФИКАЦИИ 
 

         С оглед еднаква база за сравнение се попълва задължително приложения към 
документацията списък на лекарствените продукти с посочена цена в български лева за всеки 
един лекарствен продукт с начислен ДДС. Собствени списъци с лекарствени продукти, извън 
приложения списък, по желание на участника, се представят отделно. 

         Срок и начин на доставка: след получаване на писмена или устна заявка от 
упълномощено лице на Възложителя – до 24 часа, при планови заявки и до 6 часа при спешни 
заявки, до краен получател склада на аптеката в “МБАЛ - Велинград” ЕООД Велинград, бул. 
“Съединение” № 49л. 

    Място за изпълнение на поръчката - краен получател: склада на аптеката в “МБАЛ - 
Велинград” ЕООД  гр. Велинград, бул. “Съединение” № 49л. 
   Обществената поръчка ще се проведе за следните самостоятелно обособени позиции:  
Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 1: Лекарства повлияващи храносмилателната 
система. Стойност на СОП № 1 около 65 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 650.00 лв.; 
Самостоятелно обособена позиция /СОП/  № 2: Медикаменти за нервната система. Стойност 
на СОП № 2 около 70 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 700.00 лв.; Самостоятелно 
обособена позиция /СОП/  № 3: Витамини, минерали, разни. Стойност на СОП № 3 около 
14 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 140.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/  
№ 4: Глюкозни разтвори и разтвори за преливане. Стойност на СОП № 4 около 105 000 лева без 
ДДС. Гаранция за участие: 1050.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/  № 5: 
Медикаменти използвани в кардиологията. Стойност на СОП № 5 около 95 000 лева без ДДС. 
Гаранция за участие: 950.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/  № 6: Антисептични 
средства и дезинфектанти. Стойност на СОП № 6 около 9 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 
90.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/  № 7: Медикаменти за пикочо-половата 
система и хормони. Стойност на СОП № 7 около 5 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 50.00 
лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/  № 8: Антибиотици. Стойност на СОП № 8 около 
150 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 1500.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция 
/СОП/  № 9: Противовъзпалителни и противоревматични медикаменти. Стойност на СОП № 9 
около 25 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 250.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция 
/СОП/ № 10: Болкоуспокоителни. Стойност на СОП № 10 около 30 000 лева без ДДС. Гаранция 
за участие: 300.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/ № 11: Медикаменти за 
дихателната система. Стойност на СОП № 11 около 12 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 
120.00 лв.; Самостоятелно обособена позиция /СОП/  № 12: Реактиви и контрастни вещества. 
Стойност на СОП № 12 около 7 000 лева без ДДС. Гаранция за участие: 70.00лв.    
 

Гаранция за участие в откритата процедура, е в размер до 1% от очакваната стойност на 
всяка от самостоятелно обособените позиции и са посочени в абсолютни стойности по-горе за 
всяка от тях. Същата се дава под формата на парична сума или банкова гаранция. Гаранция за 
изпълнение на договора – 4 % от стойността, без ДДС, на сключения договор, под формата на 
парична сума или банкова гаранция.   

Договорът за доставка  се сключва  в български лева, като се посочва крайната цена с 
начислен ДДС за всеки един лекарствен продукт. Условия на плащане в български лева: 
разсрочено в срок до 90-/деветдесет/ работни дни, след представяне на следните документи: 
доставна фактура, сертификат за качество на партидите, приемно предавателен протокол, 
попълнен от упълномощени представители на двете страни.  

         Срок на годност на лекарствените продукти: не по малко от 75 на сто от остатъчния срок 
на годност, обявен от производителя към датата на доставката. 
     Качеството на лекарствените продукти се удостоверява с необходимите документи, 
съгласно ЗЛПХМ, НАРЕДБА № 27 oт 15.06.2007 г. за изискванията към данните и 
документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти, издадена от 
министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 54 от 3.07.2007 г., както и другите нормативни 
актове регулиращи употребата на лекарствените продукти.  
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       Кандидатите следва да представят попълнен приложения Списък, изготвен съгласно чл. 37 от 
НАРЕДБА № 28 от 9.12.2008 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и 
номенклатурата на лекарствените продукти, издадена от министъра на здравеопазването, обн., 
ДВ, бр. 109 от 23.12.2008 г. и действителните нужди на болничното заведение, като не се 
допускат собствени варианти на същия списък. Подобни 
предложения няма да бъдат разглеждани от комисията, а участника 
ще бъде отстраняван от участие. Собствен списък, по желание на кандидата, се 
представя отделно от приложения в документацията, като допълнителен. 

 
    Лекарствените продукти, при доставката им /след сключване на договор/, предлагани от 

Изпълнителя, следва да са регистрирани по съответния ред, да притежават партиден сертификат 
за качество, разрешение за продажба на всяка отделна партида за българските и разрешение за 
продажба на всяка отделна партида, издадено от специализирания държавен орган за контрол 
върху лекарствените средства за вносните. За всеки предлаган лекарствен продукт при 
доставката му /след сключване на договор/ да се предоставя: разрешение за употреба с 
одобрена кратка характеристика на продукта и регистрация на пределна цена на дребно в 
Република България.  

 
Срокът на годността на всеки един лекарствен продукт следва да 

бъде не по-малко от 75 на сто към момента на доставката.  
 
Партидните номера, номера на разрешение за продажба  издаден от специализиран държавен 

орган за контрол върху лекарствените продукти задължително да се вписват във всяка фактура 
при всяка доставка.  

 
    В приложения списък с лекарствени продукти, срещу генеричното 

наименование, участника попълва търговското наименование на 
предлагания от него лекарствен продукт и крайната цена за единица 
продукт от вида на изброените. 
 
 

Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на 
комплексната оценка на офертата. 

 
 

Критерий за оценка на всяко предложение ще бъде:  
 
Най-ниска предложена крайна цена, посочена за всеки 

един лекарствен продукт от всяка една от самостоятелно 
обособена позиция в приложения списък, като цената се 
посочва в български лева за единица лекарствен продукт с 
начислен ДДС.  
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Посочената цена е крайна и следва да включва всички 
планирани разходи, включително и доставката до склада 
на болничната аптека. 
 

Лекарствените продукти да отговарят на приложения списък на лекарствените продукти 
 

  Не се приемат и няма да се разглеждат собствени 
/на участника/  варианти на настоящия списък, 
изготвен от Възложителя, с оглед еднаквата база за 
сравнение на офертите.  

 
Допустимо е участника, по собствено желание, да представи и друг, 

допълнителен собствен списък. 
 
Участник, представил само един, различен от 

приложения списък ще бъде отстраняван от участие.  
    

Приложение № 1 
/списъка се отнася за документацията, проекто-договора и финансовото предложение/ 

 
 

Единичните цени за лекарствените продукти се 
попълват само в списъка на финансовото 
предложение и се поставят в Плик № 2 – 
“Предлагана цена”. 
 
Проекто-договора се подписва и подпечатва от 
законен представител на участника, с което се 
потвърждава приемането на клаузите му, но в 
Приложение № 1 към Проекто-договора не се 
попълват цени и те се поставят в Плик № 1 с общата 
документация. 


