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МБАЛ-ВЕЛИНГРАД”ЕООД ВЕЛИНГРАД 

ВЕЛИНГРАД БУЛ.”СЪЕДИНЕНИЕ” № 49 

УПРАВИТЕЛ ТЕЛ. 0359 5-34-09 ; ФАКС 0359 5-42-70 

e-mail mbal_velingrad@mail.bg  
 

УКАЗАНИЯ ЗА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ОФЕРТАТА И ПОПЪЛВАНЕТО Й  
 
 Кандидатите за изпълнители следва да представят за участие в откритата процедура всички 
необходими документи, посочени в чл. 56, ал. 1 от ЗОП (ДВ бр. 28/2004 г.), а именно:   

 
1. удостоверение за актуално състояние или документ за регистрация на чуждестранно лице 

съобразно националното му законодателство, а когато е физическо лице - копие от документ 
за самоличност; 

2. представяне на копие от Булстат или посочване или ЕИК. 
3. Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50 от ЗОП (Обн., ДВ, бр. 28 
от 6.04.2004 г., г.), следните документи: 2.1. удостоверения от банки или копие от застраховка за 
професионална отговорност /ако има такива/; 2.2. годишен финансов отчет за 2011, 2012 и 2013 г., 
ако последният е изготвен и приет; 2.3. информация за общия оборот и за оборота на стоките, 
които са обект на поръчката, за последните три години в зависимост от датата, на която участникът 
е учреден или е започнал дейността си, под формата на списък на основните договори за доставки, 
включващ стойностите, датите и получателите, придружен от препоръки за добро изпълнение;  
Задължително условие е наличието на 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.   

4. доказателства за технически възможности и/или квалификация чл. 51 от НВМОП (ДВ бр. 
84/2004 г.), следните документи: 4.1. Декларация, подписана от законен представител на 
участника за наличието на складово помещение и транспортни средства за доставката, 
придружена със заверени от участника копия от документите за складово помещение – 
нотариални актове, договори за наем или др., както и заверени от участника копия от талони 
за транспортните средства, когато са собствени, респективно копия от договора за лизинг, 
наем или др., когато не са собствени; 4.2. заверени от участника копия от разрешителни за 
търговия с лекарствени продукти на едро;      

5. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП; 
6. декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 2 ЗОП, посочени от възложителя в 

обявлението за обществена поръчка; 
7. подизпълнителите, които ще участват при изпълнението на поръчката, и дела на тяхното 

участие, ако участникът предвижда подизпълнители;  
8. предлагана цена – финансовото предложение, поставено в отделен запечатан плик с 

надпис: "Плик № 2. Предлагана цена" ; 
9. срок на валидност на офертата, ако е по-дълъг от зададения; 
10. документ за внесена гаранция за участие; 
11. списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от законен представител на 

участника. както и:  
12. документ за платена конкурсна документация; 
13. подписан и подпечатан, но непопълнен с цени проекто-договор; 
14. препоръки, референции и др., ако има такива. 

    Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, 
ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят за всеки от тях.  
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Изискванията на чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и 3 от ЗОП, посочени в обявлението, се 
отнасят за всички управители или за членовете на управителните органи на кандидатите или 
участниците, а в случай че членове са юридически лица - за техните представители в 
съответния управителен орган. 

 Когато кандидат в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по 
чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4, 5 и 10 от ЗОП се представят от всяко физическо или юридическо лице, 
включено в обединението.   

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 се представя в 
легализиран превод, а документите по ал. 1, т. 3, 4, 5 и 10, които са на чужд език, се представят и в 
превод. Ако участникът е обединение, документите се представят от всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. 

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. Върху плика 
участникът посочва предмета на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - 
факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции 
се отнася.  

Предлаганото с офертата финансово предложение се представя в отделен запечатан 
непрозрачен плик № 2 с надпис “Предлагана цена”, поставен в плика с офертата /другата 
документация/.  

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. Тези обстоятелства се отбелязват в регистъра по чл. 57, ал. 3 от ЗОП.  
   Срокът на валидност на офертите е времето, през което кандидатите са обвързани с 
условията на представените от тях оферти и се определя в календарни дни. 
       
    Участник който не представи някой от необходимите 
документи по чл. 56 от ЗОП, посочени по горе, ще бъде отстраняван 
от участие, съгласно разпоредбата на чл. 69 от ЗОП. 
      

  Всички представени документи да са в оригинал или в 
нотариално заверени копия или копия заверени с подпис, печат и 
законен представител /длъжностно лице, редовно упълномощено с изрично 
нот. заверено пълномощно/, от участника с надпис: вярно с оригинала и 
актуални към дата…(датата на подаване на документите пред Възложителя)….. 

  
 Всички необходими ДЕКЛАРАЦИИ следва да са подписани ЛИЧНО 

от законен представител на участника /като в това число не влизат 
пълномощниците/ 

 
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! 

 


