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МНОГОПРОФИЛНА  БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
“Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ”АД - ГР.МОНТАНА 

    

 

 
ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА –  
 

Доставки на медикаменти 
 
 

Настоящата документация се издава на основание чл.28 от Закона за 

обществените поръчки и Решение № Р-14 / 29.04.2014г. на Изпълнителния 

Директор на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана за откриване на 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка за Доставки на 

медикаменти и обявлението за обществена поръчка, изпратено на 30.04.2014 

год.  до Агенцията по обществени поръчки за вписване в Регистъра на 

обществените поръчки и за публикуване в „Официалния вестник” на 

Европейския съюз. 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 
 
1. Решение № Р-14 от 29.04.2014 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ „Д-р 

Стамен Илиев” АД-гр.Монтана за откриване на процедура за      възлагане на 

обществена поръчка - Приложение №1; 

2. Обявление за обществена поръчка - Приложение №2;  

3. Пълно описание на обекта на поръчката, включително на количествена 

спецификация и общи условия - Приложение №3; 

4. Техническа спецификация - Приложение №4; 

5. Показатели, относителната им тежест и методиката за определяне на 

комплексната оценка на офертата - Приложение №5; 

6. Образец на офертата и указания за подготовката й - Приложение №6;  

7. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение №7; 

8. Образци – Приложение №8 : 

8.1. Списък на документите – Образец № 1 ; 

8.2. Заявление за участие - Образец № 2 ; 

8.3. Административни сведения - Образец № 3 ; 

8.4. Декларация за запознаване с условията в документацията - Образец № 4 ; 

8.5. Декларация  по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 и 

ал.5 от ЗОП - Образец № 5; 
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8.6. Декларация  за участие на подизпълнители - Образец № 6 ; 

8.7. Декларация от подизпълнител - Образец № 7 ; 

8.8. Декларация по чл.56,ал1,т.12 от ЗОП за приемане условията на договора 

- Образец № 8 ; 

8.9. Техническо предложение - Образец № 9 ; 

8.10. Образец № 10 –  образец на техническа спецификация ; 

8.11. Образец № 11 – образец за ценово предложение . 

 

 

 Решението за откриване на процедурата и обявлението за обществена 

поръчка Възложителят изпраща до Изпълнитения директор на АОП по 

електронна поща с използване на електронен подпис – съгласно чл. 6, 

ал.1 т.3 от ППЗОП. 

 Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация 

на официалната страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – 

гр.Монтана, сектор Обявления на адрес :  
http://www.mbalmontana.com/page/show/54 

 
        При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа  точно 

към обявените от възложителя срокове и условия, посочени в обявлението и 

документацията за участие.  

 До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в 

процедурата може да промени , допълни или оттегли офертата си. 

 Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има 

право да представи само една оферта . 

 Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертите са за сметка 

на участника. Възложителят при никакви условия  няма да участва в тези 

разходи независимо от начина на провеждане и изхода на процедурата.  

Офертите за участие в откритата процедура се подават в деловодството на 

МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана. 

 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 адрес за кореспонденция, 

телефон за връзка , по възможност факс и номерата на обособените позиции за 

които подава оферта . 

При приемането на офертата в деловодството на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” 

АД - гр.Монтана , ул. „Сирма войвода” №2 , върху плика се отбелязват 

поредния номер, датата и часът на получаването. Посочените данни се вписват в 

Регистъра за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и на 

приносителя се издава документ. 

Офертата се подава в срока, посочен в обявлението за обществената 

поръчка. В случай когато същата е получена след посочения срок и час или  
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външно тя не отговаря на обявените изисквания и е в незапечатан или скъсан 

плик, съответните длъжностни лица отбелязват това обстоятелство в Регистъра 

за участие в процедури за възлагане на обществени поръчки и офертата не се 

приема, а се връща незабавно на приносителя . 

До изтичане на срока за закупуване на документацията, всеки участник 

може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие. Възложителят изпраща разясненията в четири дневен срок от 

постъпване на искането - съгласно чл.29 от ЗОП. 

 

        Крайния срок за подаването на оферти за участие в процедурата е : 

 

02.06.2014 г. 
 

        Комисията, назначена от Изпълнителния директор на лечебното заведение 

в съответствие със Закона за обществените поръчки, разглежда подадените 

оферти на  

 

03.06.2014 г. в 13: 00 часа 
в сградата на МБАЛ  „Д-р Стамен Илиев” АД 

гр.Монтана, ул. „Сирма войвода” №2. 

  

Комисията, започва работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти . Отваря подадените оферти в часа, датата и мястото, 

посочени в обявлението и документацията за участие в настоящата процедура.  

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците ще 

бъдат уведомени . 

При отваряне на офертите могат да присъстват законните представители 

на участниците, участващи в процедурата или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и 

на юридически лица с нестопанска цел. Упълномощаването трябва да  е изрично 

и пълномощното или негово заверено копие се оставя на комисията . 

Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците 

данни, да иска разяснения относно сертификатите и документите, както и да 

изисква писмено представяне в определен срок на допълнителни доказателства 

за обстоятелствата, посочени в офертата. 

За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на Закона за 

обществени поръчки и условията на настоящата документация, назначената 

комисия извършва класиране, въз основа на критерия за оценка : 

 

„ НАЙ – НИСКА ЦЕНА” 
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Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи : 

23.05.2014 г.  Час: 15:00 

Стойността на настоящата документация е в размер на 17.00 лева. 

 

Посочената сума следва да бъде заплатена от участника, срещу което му 

се издава платежен документ. Този платежен документ следва да бъде приложен 

в офертата за участие , като доказателство, че документацията е закупена по 

съответния ред. 

Документацията за участие в процедурата може да бъде получена от : 

- касата на лечебното заведение, всеки работен ден  или  

- след извършен превод по банков път по банкова сметка на   МБАЛ “Д-р 

Стамен Илиев”-АД гр.Монтана : 

ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД ,  

Сметка:                       BG71IABG74741001032600 ,         

BIC код на банката :  IABGBGSF 
Копие от документа за превод следва да бъде изпратено на факса на 

МБАЛ : 096 307554 или на e-mail : mbalmont@net-surf.net  с посочени 

данни за фирмата, необходими за издаване на фактура, адрес за 

доставка, както и предпочитана куриерска фирма и начин на доставка. 

 

За всички неуредени в настоящата документация въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 
 
 

РЕШЕНИЕ 

ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ЧРЕЗ ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Партида: 00468 РЕШЕНИЕ (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

РЕШЕНИЕ

Проект на решение

Решение за публикуване

Номер: Р-14   от 29/04/2014 дд/мм/гггг

А) за откриване на процедура

Б) за промяна

В) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

Обектът на обществената поръчка е по:

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

чл. 3, ал. 2 от ЗОП

Съгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за  

допълнителна информация, информация за незавършена процедура или  

CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за  

използване на услугата Електронен подател

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00468

Поделение: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Изходящ номер: 634 от дата 29/04/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

по чл. 7, т. 1-4 от ЗОП (класически)

по чл. 7, т. 5 или 6 от ЗОП (секторен)

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Държава
Монтана 3400 България

За контакти Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана

096 300371

Лице за контакт
Кинка Желева

Електронна поща Факс
mbalmont@net-surf.net 096 307554

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mbalmontana.com/

Адрес на профила на купувача:

УНП: 452dc1e6-8461-4572-8b3b-0e689ee87d1a 1
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http://www.mbalmontana.com/page/show/54

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

(попълва се от възложители по чл.7, т.1-4 от ЗОП)

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

I.3) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с:

(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП)

Производство, пренос и разпределение на  

природен газ и топлинна енергия

Пощенски услуги

Електрическа енергия Железопътни услуги

Търсене, проучване или добив на  

природен газ или нефт

Градски железопътни, трамвайни,  

тролейбусни или автобусни услуги

Търсене, проучване или добив на  

въглища или други твърди горива

Пристанищни дейности

Вода Летищни дейности

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА  

ПОРЪЧКА

II: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ

процедура за възлагане на обществена поръчка

конкурс за проект

процедура за създаване на система за предварителен подбор

II.1) Вид на процедурата

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Открита процедура Ускорена на договаряне с обявление

Ограничена процедура Договаряне без обявление

Ускорена ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Състезателен диалог Конкурс за проект - ограничен

Договаряне с обявление

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

Открита процедура Договаряне без обявление

Ограничена процедура Конкурс за проект - открит

Договаряне с обявление Конкурс за проект - ограничен

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Попълва се от възложител по чл.7, т.1-4 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т.___, във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП

Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП Чл. 90, ал.1, т.___ от ЗОП

Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП Чл. 94, ал. 2 от ЗОП

Чл. 84, т.___ от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП

УНП: 452dc1e6-8461-4572-8b3b-0e689ee87d1a 2
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Чл. 103, ал. 1 от ЗОП Чл. 105, ал. 1 от ЗОП

Чл. 103, ал. 2, т.___ от ЗОП Чл. 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от  

ЗОП

Чл. 94, ал. 2 от ЗОП Чл. 119в, ал. 3, т.___ от ЗОП

точка: ________

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

Доставки

Услуги

ІV.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен  

диалог / на конкурса за проект

Доставки на медикаменти, съгласно прогнозно-количествена 

спецификация, приложена в документацията за участие.

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те  

трябва да бъдат описани в това поле)

ІV.2) Зелена обществена поръчка

Да НеІV.2.1) Поръчката е ''зелена'', съгласно обхвата на Националния план  

за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки:

IV.2.1.1) Продуктова група

Копирна и графична хартия Климатици

Офис IT оборудване Почистващи продукти и услуги

Офис осветление Конвенционални транспортни средства и  

услуги, свързани с тях

Улично осветление Електрически превозни средства и  

системи за зареждане

IV.2.1.2) ''Зелените'' критерии присъстват във:

Техническата спецификация (брой)

Критериите за подбор  по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП (брой)

Показателите за оценка на офертите (брой)

Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто-

договора)

(брой)

Да НеІV.2.2) Поръчката е ''зелена'' извън обхвата на Националния план за  

действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга  

информация)

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура

(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната  

процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без  

обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо)
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V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена  

поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):

открита с решение № ________ от дата________ дд/мм/гггг

публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 
________-________-________(nnnnn-yyyy-xxxx)

Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо):

без ДДС с ДДС Стойност на  

ДДС (в %)

на обща стойност ________ Валута:  
________

VI: ОДОБРЯВАМ

обявлението и документацията за участие

обявлението и описателния документ

поканата за обществена поръчка

поканата за обществена поръчка и документацията

обявлението и конкурсната програма

обявлението

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
 бул."Витоша" 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП

VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение

Дата: 30/04/2014 дд/мм/гггг

Възложител:

Трите имена:

/подпис и печат/
Д-р Цветан Георгиев Тодоров

Длъжност:
Изпълнителен директор
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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2004/18/ЕО

Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Официално наименование
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Национален идентификационен № (ако е известен):
111047073

Пощенски адрес
ул."Сирма войвода" 2

Град Пощенски код Държава
Монтана 3400 България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана

096 300371

На вниманието на
Кинка Желева

Адрес за електронна поща Факс
mbalmont@net-surf.net 096 307554

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
http://www.mbalmontana.com/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbalmontana.com/page/show/54

Електронен достъп до информация (URL):

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)

I.2) Вид на възлагащия орган

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  

публичноправна организация
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местни подразделения

национална или федерална  

агенция/служба

европейска институция/агенция или  

международна организация

регионален или местен орган Друго (моля, пояснете): ______________

регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Отбрана Социална закрила

Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание

Околна среда Образование

Икономически и финансови дейности Друго (моля, пояснете): ______________

Здравеопазване

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи  

(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена  

в приложение А)

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медикаменти

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  

доставката или място на предоставяне на услугите

(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  

най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

Строителство Доставки Услуги

Изпълнение

Проектиране и  

изпълнение

Извършване,  

независимо с какви  

средства, на  

строителство,  

отговарящо на  

изискванията, указани  

от възлагащите органи

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

горепосочените

Категория услуга  No

(Моля, вижте приложение  

В1 относно категориите  

услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или  

място на предоставяне на услугите

МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

код NUTS: BG312

ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или  

динамичната система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена  

поръчка

Обявлението обхваща създаването на  

динамична система за покупки (ДСП)

Настоящото обявление обхваща  

сключването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)

Рамково споразумение с няколко  

оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или (в приложимите случаи)  

максимален брой ________ на участниците  
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в предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:

Продължителност в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири  

години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  

споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е  

известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Периодични доставки на медикаменти, съгласно прогнозно- 

количествена спецификация .

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да НеПоръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте  

приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

Да НеНастоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:

само една  

обособена позиция

една или повече  

обособени  

позиции

всички обособени  

позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите

Да НеЩе бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,  

подновявания и опции, в приложимите случаи)

Съгласно прогнозно-количествената спецификация , приложена в 

документацията за участие и обявена на адрес : *Възложителят 

прилага разпоредбите на чл.64, ал.1 и ал.3 от ЗОП като изпраща 

Решението за откриване на процедурата и Обявлението за 

обществена поръчка до Изпълнитения директор на АОП по електронна 

поща с използване на електронен подпис – съгласно чл. 6, ал.1 

т.3 от ППЗОП и осигурява пълен достъп до документацията за 

участие в процедурата на адрес :  

http://www.mbalmontana.com/page/show/54.

(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва  

ДДС:

1208000   Валута: BGN

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не
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или Обхват: между ________ и ________   Валута:

ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)

Да НеОпции

(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:

в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване

Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между  

________ и ________

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  

график за последващи поръчки:

в месеци: ________ или в дни:  ________  (считано от датата на възлагане на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение

Продължителност в месеци: 12 или в дни  ________  (считано от датата на възлагане на  

поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  

ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА - І позиция - 5 000.00 лева; 

ІІ позиция - 1 000.00. Представя се в една от формите, посочени 

в чл.60, ал.1 от ЗОП- безусловна и неотменяема банкова гаранция 

със срок на валидност 90 дни от датата на отваряне на офертите 

или парична сума, внесена в касата на болницата или по банковата 

сметка на Възложителя : ТБ : Интернешънъл Асет Банк АД, IBAN: 

BG71IABG74741001032600 , BIC код на банката :  IABGBGSF.  

Гаранция за изпълнение - 3 % от стойността на договора без 

включен ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  

разпоредбите, които ги уреждат:

Начин на плащане: По банков път, отложено-в законоустановен 

срок, след доставката и представянето на необходимите документи 

за съответната доставка.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  

оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)

Да НеИзпълнението на поръчката е предмет на особени условия

(ако да) Описание на особените условия:
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ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  

във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени  

изискванията:

До участие се допускат всички участници , за които не са налице 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, 

ал. 2, т.1 и т.3  и ал. 5 от ЗОП и които отговарят на всички 

предварително обявени от Възложителя условия.

Документи относно търговско - правния статут на участника : 

1.Оригинал или нотариално заверно копие на удостоверение за 

актуално състояние , издадено от компетентен орган в страната на 

участника . Когато участникът е регистриран или пререгистриран в 

единния електронен търговски регистър към Агенцията по 

вписванията не се изисква удостоверение за актуално състояние, а 

се посочва ЕИК. 

2 .Оригинал или нотариално заверено копие на документи , 

удостоверяващи представителната власт на лицето, от което 

изхожда предложението, в случай , че това не е законния 

представител на участника. 

3.Заверени от участника копия на документи за регистрация - 

идентификационен код БУЛСТАТ( в случай, че участникът не е 

вписан в единния електронен търговски регистър към Агенцията по 

вписванията) ДДС идентификационен номер ( в предвидените от 

закона случаи ). 

4.Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 

т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3  и ал. 5 от ЗОП. 

 Всички други изисквания ,изискуеми документи и декларации по 

образец са посочени в утвърдената от Възложителя документация.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са  

необходими за оценяване дали са  

изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  

приложимите случаи):

Възложителят не поставя 

изисквания към кандидатите или 

участниците в процедурата 

относно техните икономически и 

финансови възможности.

Възложителят не поставя 

изисквания към кандидатите или 

участниците в процедурата 

относно техните икономически и 

финансови възможности.

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са  

необходими за оценяване дали са  

изпълнени изискванията:

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в  

приложимите случаи):

Разрешение за 

производство,търговия на едро 

или за внос с лекарства ; 

Списък на основните договори за 

доставка на медикаменти, 

изпълнени през последните три 

години, включително 

стойностите, датите и 

получателите, придружен от 

Разрешение за 

производство,търговия на едро 

или за внос с лекарства ; 

Списък на основните договори за 

доставка на медикаменти, 

изпълнени през последните три 

години, включително 

стойностите, датите и 

получателите, придружен от 
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препоръки за добро изпълнение/ 

5-10 референции/;Списък -

техническо 

оборудване /транспортни 

средства, складова база и 

отговорен персонал за 

изпълнението на поръчката; 

Декларация за сигуряване на 

необходимите количества 

медикаменти , предмет на 

договора, за целия срок на 

договора; Оторизации от 

производителите.

препоръки за добро изпълнение/ 

5-10 референции/;Списък -

техническо 

оборудване /транспортни 

средства, складова база и 

отговорен персонал за 

изпълнението на поръчката; 

Декларация за сигуряване на 

необходимите количества 

медикаменти , предмет на 

договора, за целия срок на 

договора; Оторизации от 

производителите.

ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)

Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  

защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

ІІІ.3.1) Информация относно определена професия

Да НеИзпълнението на услугата е ограничено до определена професия

(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  

разпоредба:

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата

Да НеЮридическите лица трябва да посочат имената и професионалната  

квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеНякои кандидати вече са избрани  

(ако е целесъобразно при  

определени видове процедури на  

договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на  

икономическите оператори, които вече са  

избрани, в рубрика VI.3 „Допълнителна  

информация“)

Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват

(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________
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или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой  

________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога  

(процедура на договаряне, състезателен диалог)

Да НеПрибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на  

обсъжданите решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)

Най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  

тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на  

тежест е невъзможно поради очевидни причини)

критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  

за договаряне или в описателния документ

Критерии Тежест

ІV.2.2) Информация относно електронен търг

Да НеЩе се използва електронен търг

(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  

приложимите случаи)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка

(ако да)

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2014/S044-072948 от 04/03/2014 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на  

описателен документ (в случай на състезателен диалог)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Дата: 23/05/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеПлатими документи

(ако да, посочете само с цифри) Цена: 17   Валута: BGN

Условия и начин на плащане:
Документацията се получава всеки работен ден ,на касата на 

лечебното заведение след заплащането й в брой или по банков път 

на посочената в т.ІІІ.1.1. сметка на възложителя. Копие от 

документа за превод следва да бъде изпратено на факс на МБАЛ : 
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096 307554 или на e-mail:  mbalmont@net-surf.net с посочени 

данни за фирмата, необходими за издаване на фактура, адрес за 

доставка, както и предпочитана куриерска фирма и начин на 

доставка.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 02/06/2014 дд/мм/гггг Час: 15:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на  

избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,  

процедури на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или  

заявленията за участие

Всеки от официалните езици на ЕС

Официален/ни език/езици на ЕС:

BG DA EL GA LT NL RO FI

ES DE EN IT HU PL SK SV

CS ET FR LV MT PT SL

Други: ________

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

до: ________ дд/мм/гггг

или Продължителност в месец/и: ________ или в дни:  90  (от датата, която е посочена за  

дата на получаване на офертата)

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите

Дата: 03/06/2014 дд/мм/гггг Час: 13:00

(в приложимите случаи) Място: МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД гр.Монтана

Да НеЛица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на  

офертите (в приложимите случаи)

(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на  

отваряне:

Съгласно чл.68, ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Да НеTова представлява периодично повтаряща се поръчка

(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
м. април 2015 година

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеПоръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средстава от Европейския съюз

(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Достъп до документацията за настоящата обществена поръчка и 

образци за попълване са представени на официалната интернет 

страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД - гр.Монтана на адрес :  

http://www.mbalmontana.com/page/show/54

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
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Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

рубрика VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
съгласно чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 30/04/2014 дд/мм/гггг
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна  

информация

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и  

допълнителни документи

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  

офертите/заявленията за участие

Официално наименование

Национален идентификационен № (ако е известен):

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на
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Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган  

извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медикаменти

Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: Медикаменти включени в  

ПЛС

1) Кратко описание
Медикаменти с международни непатентни наименования, включени в 

Приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
С пореден номер от № 1 до № 444 от прогнозно - количествената 

спецификация, приложена в документацията за участие.

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

________   Валута:

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставки на медикаменти

Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: Медикаменти извън ПЛС

1) Кратко описание
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Медикаменти с международни непатентни наименования, извън 

Приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 

речник

Допълнителен речник

(в приложимите случаи)

Основен обект 33600000

3) Количество или обем
С пореден номер от № 445 до № 658, съгласно прогнозно -

количествената спецификация, приложена в документацията за 

участие

(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:

________   Валута:

Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП? Да Не

или Обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  

начало/завършване (в приложимите случаи)

Продължителност в месеци: ________ или в дни  ________  (считано от датата на  

възлагане на поръчката)

или

начало ________ дд/мм/гггг

завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката

Директива 2004/18/ЕО

Категория №(1) Предмет

1 Услуги по поддръжка и ремонт

2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски  
услуги, с изключение на превоз на поща

3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на  
поща

4 Превоз на поща по суша(3) и по въздух

5 Далекосъобщителни услуги

6 Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)

7 Компютърни и свързаните с тях услуги

8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)

9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги

10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение

11 Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги

12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова  
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с  
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги

14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти

15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор

16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни   
и сходни услуги

Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти

18 Услуги на железопътния транспорт

УНП: 681ffaac-3374-4037-8c5c-ea21774d67ce 12



Партида: 00468 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

19 Услуги на водния транспорт

20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта

21 Юридически услуги

22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)

23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили

24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение

25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности

26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)

27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.

(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.

(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на  
ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват:  
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя,  
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за  
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем,  
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите  
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените  
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.

(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.

(8)С изключение на трудови договори.

(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство  
на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.

УНП: 681ffaac-3374-4037-8c5c-ea21774d67ce 13
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1. Обект на обществената поръчка : Откритата процедура е за 

периодично повтарящи се доставки на медикаменти за срок от една година за 
нуждите на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, с цел избор на 
доставчик и сключване на договор за доставка при условията и по реда на 
Закона за обществените поръчки, съгласно прогнозно-количествената 
спецификация: 
 
Обособена позиция № 1 – Медикаменти включени в ПЛС : 
 

№ 
Код по 
АТС 

Генерично наименование на медикамента 
Единица 

мярка 
Прогнозно 
количество 

    1.НЕВРОЛЕПТИЦИ 

1   Chlorpromazine amp. 2mg/50ml br. 200 

2   Thioridazine tabl.10mg./25br. op. 10 

3   Haloperidol amp.1ml./5mg br. 200 

4   Haloperidol tabl.1.5mg/50br. op. 20 

5   Flupentixol tabl.0.5mg/100br. op. 5 

6   Zuclopenthixol amp. 50mg/1ml br. 200 

7   Zuclopenthixol tabl.10mg/100br. op. 5 

8   Amisulpiride tabl. 400mg./30br. op. 5 

9   Clozapine tabl. 25mg/50br. op. 5 

10   Clozapine tabl.100mg./50br. op. 10 

11   Olanzapine tabl. 10mg/28br op. 5 

12   Quetiapine tabl.25mg/60br. op. 5 

13   Quetiapine tabl.200mg/60br. op. 5 

14   Risperidone tabl.2mg/20br. op. 20 

15   Risperidone fl. 30ml. br. 5 

16   Alprazolam tabl. 0.25mg/100br. op. 30 

17   Bromazepam tabl.3mg/30br. op. 30 

18   Diazepam amp.2ml/10mg. br. 3 200 

19   Diazepam tabl.5mg/20br. op. 10 

20   Diazepam tabl. 10mg/20br. op. 250 

21   Hydroxyzine tabl.25mg/25br. op. 60 

22   Citalopram tabl.20mg/30br. op. 5 

23   Escitalopram tabl.10mg/28br. op. 5 

24   Fluoxetine tabl 20mg op. 5 

25   Paroxetine tabl 20mg/30br. op. 5 

26   Sertraline tabl.50mg/28br. op. 5 

27   Reboxetine tabl.4mg/20br. op. 5 

28   Piracetam amp.5ml/1g br. 100 

29   Piracetam amp.5ml/3g br. 10 000 

30   Piracetam tabl. 800mg./20br op. 40 
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2.СЪНОТВОРНИ И СЕДАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ 
СРЕДСТВА 

31   Midazolam amp.5ml/5mg br. 800 

32   Phenobarbital amp.200mg/2ml br. 500 

    3. АНТИЕПИЛЕПТИЧНИ СРЕДСТВА 

33   Carbamazepine tabl.200mg/50br. op. 20 

34   Carbamazepine tabl.300mg op 5 

35   Carbamazepime tabl.600mg op 5 

36   Oxcarbazepine tabl.300mg./50br. op. 5 

37   Oxcarbazepine tabl.600mg./50br. op. 20 

38   Clonazepam tabl.2mg/30br. op. 40 

39   Clonazepam tabl. 0.5mg/50br. op 50 

40   
Valproic acid and derivatives 

amp.4ml/400mg 
br. 10 

41   Valproic acid tabl.300mg/50br. op. 5 

42   Valproic acid tabl.500mg/30br. op. 10 

43   Gabapentin tabl. 300mg/100br. op 5 

44   Gabapentin tabl. 400mg/100br. op 5 

    4.АНТИПАРКИНСОНОВИ СРЕДСТВА 

45   Amantadine infusion 200mg/500ml br 5 

46   
Levodopa+Benserazide caps. 

125mg/100br. 
op. 5 

47   
Levodopa+Benserazide +250mg HBS 

caps. 125mg/100br 
op. 5 

48   Pramipexole tabl.1mg/30br. op. 5 

49   Pregabalin caps. 75mg/14br op. 5 

50   Biperiden tabl.2mg/50br. op. 20 

    5.ОПОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ 

51   
Morphine hydrochloride 

amp.20mg/1ml 
br. 70 

52   Oxycodone tabl. 10mg/50br. op 10 

53   Oxycodone tabl. 20mg/50br. op 10 

54   Oxycodone tabl. 40mg/50br. op 5 

55   
Oxycodone hydrochloride/ Naloxon 

hydrochloride tabl. 5/2,5 x 50br 
op 10 

56   
Oxycodone hydrochloride/ Naloxon 

hydrochloride tabl. 10/5 x 50br 
op 10 

57   Fentanyl amp 0.1mg/2ml br. 2 000 

58   Fentanyl amp 0.25mg/5ml br. 500 

59   Pethidine amp 100mg/2ml br. 900 

60   Tramadol amp 100mg/2ml br. 20 

    6.ОБЩИ АНЕСТЕТИЦИ 

61   

Isoflurane r-r 100ml/с безвъзмездно 

предоставяне на изпарители за 

срока на договора/ 

br. 12 
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62   

Sevoflurane r-r 250ml -/с 

безвъзмездно предоставяне на 

изпарители със затворена система 

без адаптор за срока на договора/ 

br. 70 

63   Thiopental sodium fl. 1gr. br. 1 200 

64   Ketamine amp. 10ml/500mg br. 200 

65   Propofol cum EDTA fl. 20ml/10% br 700 

66   Propofol cum EDTA fl. 50ml/10% br 200 

67   Propofol fl. 50ml/2% br 50 

68   Etomidate amp. 2mg/ml-10ml br 50 

    7.МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ 

69   Lidocain amp 10ml/1% br. 1 500 

70   Lidocain amp 10ml/2% br. 3 200 

71   Bupivacaine amp. 4ml/0.5% br. 400 

72   Bupivacaine spinal heavy 0.5%-4ml br. 100 

73   Levobupivacaine HCL 0.5% amp br. 100 

74   
Ropivacaine hydrochloride amp. 

5mg/ml -10ml 
br. 50 

75   
Ropivacaine hydrochloride amp. 

7,5mg/ml -10ml 
br. 50 

    8.ХОЛИНОМИМЕТИЦИ 

76   Galantamine amp 1ml/2.5mg br. 500 

77   Galantamine amp 1ml/5mg br. 2 000 

78   Galantamine amp 1ml/10mg br. 2 040 

79   Galantamine tabl. 5mg./60br. op. 2 

80   Epinephrine amp 1ml/0.1% br. 800 

    9.МИОРЕЛАКСАНТИ 

81   Atracurium amp 5ml/50mg br. 550 

82   Pancuronium amp 2ml/5mg br. 700 

83   Pipecuronium bromide amp 4mg br. 2 000 

84   
Suxamethonium chloride amp 

5ml/100mg 
br. 2 000 

85   
Suxamethonium chloride amp 

5ml/200mg 
br. 350 

86   Tolperizone tabl 150mg/30br op. 40 

    10.АНТИХИСТАМИННИ СРЕДСТВА 

87   Chlorpyramine amp 2ml/20mg br. 600 

88   Levocetirizine tabl 5mg/20br. op. 5 

89   Promethazine amp 50mg/2ml br. 1 200 

    
11.НЕОПОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ И 
НЕСТЕРОИДНИ ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 

90   Paracetamol fl. 100ml 10mg/ml br. 5 300 

91   Paracetamol amp. 1g br. 50 

92   Metamizole sodium amp 2ml/1gr br. 20 000 

93   Aceclofenac tabl. 100mg./20br op 125 
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94   Diclofenac tabl 75mg/20br. op. 50 

95   Diclofenac amp3ml/75mg im + iv br. 3 800 

96   Diclofenac+Orphenadrine sol. 250ml br. 20 

97   Ketoprofen fl. I.v. 100mg br. 7 400 

98   Dexketoprofen amp. 2ml br 1 000 

99   Meloxicam amp 15mg/1.5ml br. 300 

100   Meloxicam tabl. 15mg/10br. op. 5 

101   Celecoxib caps. 200mg/10br. op 10 

102   Parecoxib amp. 40mg br. 30 

103   Dynastat amp.40 mg 2 ml br. 30 

    
12.ЛЕКАРСТВА ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА СЪРДЕЧНА 
НЕДОСТАТЪЧНОСТ 

104   Digoxin tabl. 0.25mg/20br. op. 50 

105   Digoxin amp 2ml/0.5mg br. 1 000 

106   Metildogoxin tabl 0.1mg/30br. op. 46 

107   Dobutamine amp 250mg br. 100 

108   Dopamine amp 200mg br. 1 000 

109   Inosine pranobex tabl. 500mg/50br. op. 15 

    13.АНТИАРИТМИЧНИ СРЕДСТВА 

110   Propafenone tabl. 150mg/30br. op. 15 

111   Amiodarone amp. 3ml/150mg br. 4 000 

112   Amiodarone tabl.200mg/30br. op. 120 

113   Sotalol tabl. 80mg/20br. op. 5 

114   Verapamil amp.2ml/5mg br. 60 

115   Verapamil tabl. 40mg/30 op. 25 

116   Verapamil SR tabl. 240mg./20br. op. 5 

117   Potassium chloride amp. 10ml/1.5mg br. 620 

118   
Potassium aspartate+ magnesium 

aspartate tabl./50br. 
op. 80 

    14.АНТИАНГИНОЗНИ СРЕДСТВА 

119   Glyceryl trinitrate fl. 50ml/50mg br. 850 

120   Isosorbide dinitrate tabl. 10mg/60br. op. 50 

121   Isosorbide dinitrate fl.15ml. br. 5 

122   Amlodipine tabl. 5mg/30br op. 100 

123   
Amlodipine  5mg+Lizinopril 10mg 

tabl. 
op. 40 

124   Trimetazidine tabl.35mg/60br. op. 60 

    15.АНТИХИПЕРТИНЗИВНИ СРЕДСТВА 

125   Lozartan tabl. 50mg/30br. op 50 

126   Telmisartan tabl. 80mg./14br. op. 40 

127   
Telmisartan/ Hydrothiazide tabl. 

80/12,5-14br. 
op. 70 

128   Enalapril tabl. 10mg/30br op. 10 

129   Lisinopril tabl. 10mg/30br op. 200 
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130   Moexipril hydrochloride tabl.15mg. op. 10 

131   Perindopril tabl. 5mg/30br op. 50 

132   Ramipril tabl 10mg/30br. op. 10 

133   Atenolol tabl25mg/30br. op. 10 

134   Bisoprolol tabl 5mg/30br op. 200 

135   Bisoprolol tabl 10mg/30br. op 20 

136   Nebivolol tabl. 5mg/30br op 20 

137   Metoprolol tabl 50mg/30br. op. 50 

138   Propranolol tabl 20mg/50br. op. 10 

139   Carvedilol tabl.12.5mg /28br. op. 10 

140   Clonidine amp 1ml/0.15mg br. 3 000 

141   Clonidine tabl 0.15mg/50br. op. 50 

142   Moxonidine tabl 0.4mg/28br. op. 10 

143   Rilmenidine tabl. 1mg./ 30br. op. 20 

144   Felodipine tabl. 5mg/30br. op 20 

145   Lacidipine tabl.4mg/28br. op 10 

146   Lercanidipine tabl. 10mg/30br op 10 

147   Nifedipine tabl 10mg/50br op. 50 

148   Nifedipine  R tabl 20mg/30br op. 10 

149   Indapamide tabl. 1.5mg/30br. op. 100 

150   Indapamide tabl. 2.5mg/30br. op 10 

151   
Verapamil hydrochloride + 

Trandalapril tabl. 180mg/2mg -28br 
op 10 

    17.ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ 

152   Nicergoline tabl. 10mg/50br. op. 30 

153   Nicergoline tabl. 30mg/30br. op. 30 

154   Pentoxifylline tabl 100mg/60br. op. 10 

155   Pentoxifylline tabl 400mg/60br. op. 50 

156   Pentoxifylline amp 5ml/100mg br. 2 600 

157   Papaverine amp 1ml/20mg br. 6 100 

158   Papaverine tabl 50mg/40br.  op. 50 

159   Naftidrofuryl tabl. 50mg30br. op. 20 

160   Flunarizine caps. 5mg/20br. op. 10 

161   Nimodipine tabl. 30mg/100br. op. 5 

162   Nimodipine fl 50ml/10mg br. 50 

163   Vinpocetine amp 2ml/10mg br. 10 300 

164   Vinpocetine tabl 5mg/50br. op. 10 

165   Vinpocetine tabl 10mg/30br. op. 50 

    19.АНТИДИСЛИПИДЕМИЧНИ СРЕДСТВА 

166   Atorvastatin tabl. 20mg/30br. op. 5 

167   Lovastatin tabl.40mg/30br. op. 5 

168   Pravastatin tabl. 20mg/30br. op. 10 

169   Rosuvastatin tabl. 20mg/28br. op. 10 

170   Simvastatin tabl. 20mg/28br. op. 10 
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171   Ciprofibrate tabl. 100mg/30br. op. 10 

172   Fenofibrat tabl. 200mg/30br. op. 10 

    20.ДИУРЕТИЦИ 

173   Hydrochlorthiazide tabl 25mg/20br. op. 20 

174   Furosemide amp 2ml/20mg br. 22 100 

175   Furosemide tabl 40mg/12br op. 300 

176   
Mannitol fl 250ml/10%- двупътен 

сак полиолефинов 
br. 10 100 

177   Mannitol fl 500ml/10%  банка br. 100 

178   
Triamterene+ Hydrochlorothiazide 

tabl /50br 
op. 100 

179    Spironolactone tabl 25mg/30br. op. 200 

180   Spironolactone tabl 50mg/30br. op 10 

181   Torasemide sodium amp. 10mg./2ml. br. 1 000 

182   Torasemide tabl 5mg/30br op 40 

183   Torasemide  SR tabl 5mg/30br op 40 

    21.АНТИАСМАТИЧНИ СРЕДСТВА 

184   Salbutamol fl. 200dosi inhaler br. 5 

185   Aminophylline tabl. 100mg/20br. op. 50 

186   Aminophylline amp. 10ml/240mg br. 600 

187   Fluticasone inhaler fl 120dosi/0.25mg br. 5 

    22.СРЕДСТВА ПРИЛАГАНИ ПРИ КАШЛИЦА 

188   Bromhexine tabl 8mg/20br. op. 20 

189   Bromhexine amp 2ml/4mg br. 2 000 

190   Bromhexine fl sir 125ml br. 20 

191   Dornase alfa amp. 2500UI/2,5ml. br. 20 

192   
Natural phospholipids fl. 

120mg/1.5ml 
br. 100 

    
23.ЛЕКАРСТВА ПОВЛИЯВАЩИ 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

193   Esomeprasole tabl. 40mg/7br. op. 10 

194   Esomeprasole fl. 40mg br. 20 

195   Omeprasole caps. 20mg/30br. op. 10 

196   Omeprasole fl. 40mg. br. 100 

197   Pantoprasol fl. 40mg br. 20 

198   Pantoprasol tabl. 40mg/14br. op. 10 

199   Famotidine fl. 20mg br. 9 000 

200   Famotidine tabl 40mg/14br. op. 500 

201   Ranitidine tabl. 150mg/30br op. 200 

202   Mesalazine tabl. 500mg./30br op. 10 

    24.АНТИЕМЕТИЧНИ СРЕДСТВА 

203   Metoclopramide amp 2ml/5mg br. 5 600 

204   Metoclopramide tabl 10mg/40br. op. 20 

    25.ХОЛЕКИНЕТИЧНИ СРЕДСТВА 
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205   Ursodeoxycholic caps 250mg/100br. op. 5 

206   Silymarin caps 90mg/30br. op. 200 

207   Thioctic acid amp 24ml/600mg br. 560 

208   Thioctic acid fl. 50ml br 1 100 

209   Thioctid acid tabl 600mg/30br. op. 20 

210   Ademetionine fl 500mg br. 1 400 

211   Hepa-merz  sache 3g/30br op. 10 

212   Hepa-merz amp 10ml/5mg br. 250 

    27.СПАЗМОЛИТИЦИ 

213   Atropine amp. 1mg/1ml br. 2 000 

214   
Hyoscine butylbromide amp 

1ml/20mg 
br. 10 000 

215   Drotaverine amp 2ml/40mg br. 7 000 

    28.ОЧИСТИТЕЛНИ 

216   Fortrans sache 67g/4br op. 200 

217   Macrogol combinations sache/6br op. 10 

    
30.ЧРЕВНИ ПРОТИВО -ВЪЗПАЛИТЕЛНИ 
СРЕДСТВА 

218   Sulfasalazine tabl 500mg/100br op. 50 

    31.ГОНАДОАКТИВНИ СРЕДСТВА 

219   Bromocriptine tabl 2.5mg/30br op. 20 

    32.ХИПОФИЗНИ  ХОРМОНИ И АНАЛОЗИ 

220   Desmopresine tabl. 0,2mg op. 5 

221   Desmopresine spray 50ml fl. op. 5 

    33.УТЕРОАКТИВНИ СРЕДСТВА 

222   
Carboprost tromethamine amp 

1ml/0.25mg 
br. 20 

    34.АНТИАНЕМИЧНИ СРЕДСТВА 

223   
Ferric hydroxide polymaltose 

complex +folic acid tabl 100mg/30br. 
op. 30 

224   
Ferric hidroxide polymaltose complex 

sol 5%/30ml 
br. 5 

225   
Saccharted ferric oxide amp 

5ml/100mg 
br. 500 

226   
Iron3+ hydroxyde dextran complex 

50mg/ml-2ml 
br. 500 

227   Cyanocobalamin amp 500mg br. 10 

228   Cyanocobalamin amp 1000mg br. 800 

229   
Ferric carboxymaltose 500mg 

iron/10ml vial 
br. 10 

    35.АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА 

230   Clopidogrel tabl. 75mg/28br. op. 20 

231   Clopidogrel tabl. 300mg/28br. op. 10 

232   Enoxaparin sodium amp. 0.4ml/40mg br. 100 

233   Enoxaparin sodium amp. 0.6ml/60mg br. 100 
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234   Nadroparin calcium amp. 0.4ml br. 7 000 

235   Nadroparin calcium amp. 0.6ml br. 10 000 

236   
Bemiparin sodium  amp. 2500IU, 

0.2ml 
br. 100 

237   Fondaparinux amp. 2.5mg br. 2 800 

238   Fondaparinux amp. 7.5mg br. 20 

239   Heparin sodium amp 5ml/25000ui br. 1 700 

240   Sodium citrate amp. 5ml/5% br. 100 

241   Acenocoumarol tabl. 4mg/20br. op. 120 

242   Dabigatran etexilate tabl. 75mg/30br. op. 10 

243   Dabigatran etexilate tabl. 110mg/30br op. 10 

244   Dabigatran etexilate tabl. 150mg/60br op. 10 

245   Rivaroxaban tabl. 10mg./10br. op. 10 

246   Rivaroxaban tabl. 15mg. op. 10 

247   Rivaroxaban tabl. 20mg op. 10 

248   Alteplase fl. 50mg br. 10 

249   Tenecteplase 50 mg/10 ml  br. 5 

250   Tenecteplase 40 mg/8 ml  br. 5 

251   Reteplase 10000 IU br. 5 

    36.АНТИХЕМОРАГИЧНИ 

252   
Calcium laevulinate/Calcium 

gluconate amp. 10ml 
br. 9 000 

253   
Acidum para-aminomethylbenzoicum 

amp. 5ml/50mg 
br. 1 000 

254   Phitomenadione amp. 10mg/1ml br. 600 

255   
Blood coagulation factors II, VII, IX 

and X - in combination 
br. 15 

256   Terlipressin amp. 1ml/10mg br. 2 200 

    37.ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ 

257   Hartmann fl 500ml  банки br. 760 

258   
Hartmann fl 1000ml-пластмасови 

банки 
br. 2 000 

259   
Ringer fl 250ml-двупътен сак 

полиолефинов 
br. 150 

260   Ringer fl 500ml  банки br. 12 500 

261   Ringer fl 1000 ml- банки br. 500 

262   
Ringer fl 1000 ml двупътен сак 

полиолефинов 
br. 500 

263   
Sodium chloride+glucose 0.9% fl 

250ml -двупътен сак полиолефинов 
br. 3 300 

264   
Sodium chloride+glucose 0.9% fl 

500ml- банки  
br. 4 300 

265   

Sodium chloride+glucose 0.9% 

fl1000ml -двупътен сак 

полиолефинов 

br. 1 100 

266   
Sodium chloride 0.9% fl 100ml -  

банки 
br. 42 000 

267   Sodium chloride 0.9% fl 250ml - br. 12 000 
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банки 

268   
Sodium chloride 0.9% fl 500ml - 

банки 
br. 28 000 

269   
Sodium chloride 0.9% fl 1000ml- 

банки 
br. 12 500 

270   Sodium chloride 0.9% amp. 10ml  br. 100 

271   
Haes steril inf 6%+Ringer acetat 

500ml 
br 130 

272   Hydroxyethyls taech  10% fl. 500ml br. 50 

273   
Succinylated gelatine + sodium 

chloride sol . 4% 
br. 10 

274   

Sodium chloride+Potassium 

chloride+Magnesium chloride+ 

sodium acetate+Sodium gluconate 

sol.500ml 

br. 100 

275   

Sodium chloride+Potassium 

chloride+Magnesium chloride+ 

sodium acetate+Sodium gluconate 

sol.1000ml 

br. 100 

276   
Sodium hidrogencarbonate amp. 

8.4%/20ml 
br. 2 100 

277   
Dextrose5% fl 250ml-двупътен сак 

полиолефинов 
br. 3 000 

278   Dextrose 5% fl 500ml банки br. 6 000 

279   Dextrose 10%  / 10c amp. br. 850 

280   
Dextrose 10% fl 250ml двупътен сак 

полиолефинов 
br. 900 

281   Dextrose 10% fl 500ml  банки br. 100 

282   Dextrose 40% amp 10ml br. 2 700 

283   Aqua redestillata amp.10ml br. 10 500 

    
38.СРЕДСТВА, СЪДЪРЖАЩИ ЕСЕНЦИАЛНИ 
АМИНОКИСЕЛИНИ ИЛИ ПЛАЗМЕНИ 
ПРОТЕИНИ 

284   Human Albumin fl 100ml/20% br. 450 

    Еднокомпонентни р-ри     

285   Amino acid+ Taurine 10% -500ml br. 80 

286   Amino acid+ Taurine 5% -500ml br. 600 

287   Amino acid Hepa 8%- 500ml br. 50 

288   Alanyl glutamine 200mg/ml -100ml br. 50 

    Трикомпонентни р-ри     

289   
Amino acid5.5%+ Glucose20% 

+Oliveoli 10%-1000ml 
br. 80 

290   
Amino acid 8,2%+ Glucose 28,75% 

+Oliveoli 20%-2000ml 
br. 50 

291   
Amino acid8.5%+ Glucose30% 

+Oliveoli 20%-2000ml 
br. 50 

292   
Amino acid10%+ Glucose40% 

+Oliveoli 20%-2000ml 
br. 20 

293   
Amino acid10%+ Glucose11%+ 

Purified soybean oil 20%-1540ml 
br. 50 
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294   
Amino acid10%+ Glucose11%+ 

Purified soybean oil 20%-1440ml 
br. 50 

295   

Amino acid+ Glucose13%+ Soy-bean 

oil refined+ Medium -chain 

triglicerides+Olive oil refined+Fish 

oil, rich in omega 3 acids-1904ml 

br. 20 

296   

Amino acid+ Glucose42%+ Soy-bean 

oil refined+ Medium -chain 

triglicerides+Olive oil refined+Fish 

oil, rich in omega 3 acids, Electrolyte 

Free-1970ml 

br. 20 

297   

Lipid emulsion 15%, Amino acid sol 

6.3% + E; Glucose sol 18.75% - 

2000ml 

br. 30 

298   

Lipid emulsion 15%, Amino acid sol 

6.3% + E; Glucose sol 18.75% - 

1000ml 

br. 30 

299   
Lipid emulsion 20%, Amino acid sol 

11.1% + E; Glucose sol 35% - 2000ml 
br. 30 

300   
Lipid emulsion 20%, Amino acid sol 

14.2 + E; Glucose sol 27.5% - 2000ml 
br. 30 

    39.АНТИДИАБЕТИЧНИ СРЕДСТВА 

301   Insulin Actrapid HM 3ml-Penfill br 200 

302   Insulin Mixtard 30 HM 3ml- Penfill br. 50 

303   Insulin Insulatard HM 3ml - Penfill br. 50 

304   Humulin R br. 10 

305   Humulin N br. 10 

306   Humulin M 3 br. 10 

307   Gliciazide tabl 30mg/60br. op. 10 

308   Gliciazide tabl 60mg/60br. op. 10 

309   Glimepiride tabl. 1mg/30br. op. 10 

310   Glimepiride tabl. 2mg/30br. op. 10 

311   Glimepiride tabl. 3mg/30 br. op. 10 

312   Metformin tabl 850mg/30br. op. 50 

313   Metformin tabl 1000mg/30br. op. 50 

314   Acarbose tabl 100mg/30br.  op. 50 

    40.АНТИХИПОГЛИКЕМИЧНИ СРЕДСТВА 

315   Glucagon amp 2ml/1mg br. 20 

    
41.СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ КАЛЦИЕВАТА 
ОБМЯНА 

316   Calcitonin naz. Sprei 200ui /14dosi br. 5 

    
42.СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ МАГНЕЗИЕВАТА 
ОБМЯНА 

317   
Magnesium sulphate amp 

10ml/200mg 
br. 50 

318   
Magnesium sulphate amp 

10ml/400mg 
br. 400 

319   Magnesium orotate tabl.500mg. /50br op. 50 

    43.ХОРМОНОАКТИВНИ ЛЕКАРСТВА 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : „ Доставки на медикаменти ” 
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев ” АД – гр.Монтана 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 

320   Somatostatin fl 3mg br. 350 

321   Thiamazole tabl 5mg/20br. op. 5 

    44.КОРТИКОСТЕРОИДИ 

322   Methylprednisolone tabl 4mg/30br op. 10 

323   Methylprednisolone amp 6.31mg br. 6 000 

324   Methylprednisolone amp15.78mg br. 17 200 

325   Methylprdnisolone amp 40mg br. 7 000 

326   Methylprednisolone amp 80mg susp. br. 50 

327   Methylprednisolone amp 125mg br. 240 

328   Methylprednisolone amp 250mg br. 250 

329   Methylprednisolone amp 500mg  br. 20 

330   Prednisolone tabl 5mg/20br. op. 100 

331   Dexamethasone amp 1ml/4mg br. 8 000 

    45.ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 

332   Ascorbic asid amp 5ml br. 16 000 

333   Pyridoxine amp 2ml/100mg br. 5 000 

334   Thiamine amp 2ml/80mg br. 5 000 

    46.АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА 

335   Amoxicillin caps 1000mg op. 10 

336   Amoxicillin sir fl 375mg/5ml br. 10 

337   Piperacillin fl 1g br. 50 

338   Piperacillin fl 2g br. 50 

339   
Amoxicillin+clavulanic acid tabl 

625mg 
op. 50 

340   
Amoxicillin+clavulanic acid gr. fl 

312.5 
br. 10 

341   
Amoxicillin+clavulanic acid fl 

1200mg 
br. 1 200 

342   Ampicillin+sulbactam fl 1.5mg br. 3 000 

343   Piperacillin + Tazobactam fl 4,5g br. 60 

344   Cefalexin fl 250mg susp br. 20 

345   Cefazolin  fl 1g br. 300 

346   Cefazolin fl 2g br. 7 500 

347   Lincomycine amp.600mg/2ml br. 100 

348   Cefuroxime sodium fl 1.5mg br. 5 000 

349   Cefuroxime acetil tabl 250mg/10br. op. 20 

350   Cefuroxime acetil tabl 500mg/10br. op. 20 

351   Cefuroxine acetil susp fl 50ml-250mg br. 20 

352   Cefoperazone fl1g br. 100 

353   Cefoperazone fl 2g br. 8 000 

354   Cefotaxime fl. 1g br 100 

355   Cefotaxime fl. 2g br 100 

356   Ceftazidime fl 1g br. 200 

357   Ceftriaxone fl 1g br. 30 000 

358   Ceftriaxone fl 2g br. 20 000 
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359   Cefepime fl 1g br. 2 000 

360   Cefoperazone+sulbactam fl 2g br. 3 000 

361   Meropenem fl 1g br. 100 

362   Imepenem+cilastatin fl 500mg br. 100 

363   Tobramycin amp. 80mg/2ml br. 100 

364   Amikacin amp 250mg/2ml br. 2 200 

365   Amikacin amp 500mg/2ml br. 4 300 

366   Amikacin amp 2,5mg/ml -100ml br. 300 

367   Amikacin amp 5mg/ml -100ml br. 300 

368   Amikacin amp 10mg/ml -100ml br. 300 

369   Gentamicin amp 80mg br. 8 000 

370   Doxycycline caps 100mg/10br op. 10 

371   Azithromycin caps 500mg op. 100 

372   Azithromycin caps 250mg op. 50 

373   Azithromycin sir. 100mg br 20 

374   Azithromycin  susp.fl 200mg br. 20 

375   Azithromycin fl 500mg br. 100 

376   Clarithromycin SR tabl 500mg/5br op. 200 

377   Clarithromycin susp fl 250mg/5ml br. 30 

378   Clarithromycin fl 500mg br. 400 

379   Clindamycin amp 4ml/600mg br. 1 250 

380   Clindamycin tabl 300mg/16br op. 50 

381   Teicoplanin fl 400mg br. 20 

382   Vancomycin fl 1g br. 320 

383   Fosfomycin trometamol 3g sache br. 10 

384   Linezolid tabl 600mg op 5 

385   Linezolid fl 600mg/300ml br 10 

386   
Sulfamethoxazole+trimethoprim tabl 

480 
op. 30 

387   
Sulfamethoxazole+trimethoprim amp. 

480mg/5ml 
br. 50 

388   Nalidixic acid tabl 500mg/40br op. 30 

389   Ciprofloxacin tabl 500mg/10br op. 300 

390   Ciprofloxacin fl 100ml-200mg br. 360 

391   Levofloxacin tabl 500mg/7br op. 40 

392   Levofloxacin r-r fl 100ml/5mg br. 350 

393   Moxifloxacin tabl. 400mg/5br. op 10 

394   Moxifloxacin fl. 400mg/250ml br. 10 

395   Ethambutol tabl 250mg/50br op. 5 

396   Isoniazid tabl 100mg/100br op. 5 

397   Pyrazinamide tabl 500mg/100br op. 5 

398   Rifampicin caps 300mg/100br op. 5 

399   Aciclovir tabl 400mg/10br op. 350 

400   Colistimethate sodium 1mil IU br. 50 

401   Colistimethate sodium 2mil IU br. 50 
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    47.АНТИМИКОТИЧНИ СРЕДСТВА 

402   Fluconazole fl 100ml br. 350 

403   Fluconazole tabl 150mg/1br. op. 50 

404   Nystatin tabl 500mg/20br op. 40 

    48.АНТИПРОТОЗОЙНИ СРЕДСТВА 

405   Chloroquine tabl 250mg/100br. op. 5 

    49.АНТИТРИХОМОНОСНИ СРЕДСТВА 

406   Metronidazole fl 100ml/500mg br. 4 500 

    50.АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ 

407   Povidone-iodine  r-r 100ml/10% br. 300 

408   Povidone-iodine ungv. br. 500 

409   Chlorhexidine+lidocaine gel 12.5g br. 1 200 

    51.ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА 

410   Cyproterone amp.300mg/3ml br. 5 

411   Cyproterone tabl.50mg/50br. op. 5 

412   Azathioprine tabl.50mg/100br. op. 5 

    
52.ИМУНОГЛОБУЛИНИ,ИМУННИ СЕРУМИ И 
ВАКСИНИ 

413   
Human normal immunoglobulun amp 

10ml/5% 
br. 800 

414   
Anti-D (Rh) human 

immunoglobulin300mg/1ml 
br. 40 

415   Tuberculin 5IU/0,1ml -2ml br. 20 

416   Influenza vaccine  br. 20 

417    Hepatitis B vaccine br. 100 

418    Hepatitis A vaccine br. 100 

    54.ОФТАЛМОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА 

419   Tobramycin colyr 0.3% /5ml br. 50 

420   Tobramycin ungv. 0.3% br 50 

421   Dexamethasone fl 0.1% /5ml br. 50 

422   Dexamethasone tuba 0.1% /3.5g br. 50 

423   
Dexamethasone+tobramycin fl 5ml 

colir 
br. 50 

424   Dexamethasone+tobramycin tuba 3g br. 50 

425   Timolol  maleate fl 5ml/0.5% br. 10 

426   Brinzolamide 5ml/1% br. 70 

427   
Timolol 5mg+Pilocarpine 40mg col fl 

5ml 
br. 60 

    56.ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА 

428   Iodixanol 320mg/ml 50ml br. 10 

429   Iodixanol 320mg/ml 100ml br. 10 

430   Iohexol 350mg/50ml br. 10 

431   Iohexol 350mg/100ml br. 10 

432   Iopamidol 370mg/ml 50ml br. 350 
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433   Iopamidol 370mg/ml 100ml br. 100 

434   Iopromide 370mg/50ml br. 10 

435   Iopromide 370mg/100ml br. 10 

436   Ioversol 300mg/20ml br. 5 

437   Ioversol 300mg/50ml br. 5 

438   Ioversol 350mg/50ml br. 5 

439   Ioversol 350mg/100ml br. 5 

440   Gadoversetamid 0.5mmol/ml 20ml br. 5 

441   Iomeprol 400mg./50ml br. 5 

442   Iomeprol 400mg./100ml br. 5 

443   Gadobutron 1,0mmol/ml br. 20 

    
57.АНТИДОТИ, ДЕЙСТВАЩИ НА 
ТОКСОДИНАМИЧНО НИВО 

444   Flumazenil amp 0.1mg/5ml br. 30 

 
 
Обособена позиция № 2 – Медикаменти извън ПЛС : 
 

№ 
Код по 
АТС 

Генерично наименование на медикамента 
Единица 

мярка 
Прогнозно 
количество 

    1.НЕВРОЛЕПТИЦИ 

445   Chlorprothixene tabl. 15mg/30br. op 50 

446   Zuclopenthixol amp.100mg/2ml br. 100 

447   Zuclopenthixol amp.200mg/1ml br. 50 

448   Maprotiline tabl.25mg/50br. op. 30 

449   Trazodone tabl. 150mg/20br. op 10 

450   Clomipramine tabl 25mg/50br. op. 30 

    
2.СЪНОТВОРНИ И СЕДАТИВНИ ЛЕКАРСТВЕНИ 
СРЕДСТВА 

451   Sodium bromide amp.5ml/500mg br. 5 500 

452   Menthyl valerate tabl.60mg/20br. op 120 

453   Bellergamin tabl./20br. op. 30 

    4.АНТИПАРКИНСОНОВИ СРЕДСТВА 

454   Biperiden amp.5mg/1ml br. 300 

    7.МЕСТНИ АНЕСТЕТИЦИ 

455   Lidocaine sp.38g/10% br. 10 

456   Lidocaine ungv. 5% / 40g br. 10 

    10.АНТИХИСТАМИННИ СРЕДСТВА 

457   Dimenhydrinate tabl 50mg/30br. op. 30 

458   Dimenhydrinate sup. 40mg op. 50 

459   Loratadine tabl  10mg/10br. op. 20 

460   Loratadine sir. 120ml br. 200 
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461   Desloratadin tabl.5mg/10br br. 10 

462   Promethazine tabl 25mg/20br. op. 10 

463   Cetirizine r-r 20ml. br. 5 

464   Cetirizine tabl 10mg/10br. op. 150 

    
11.НЕОПОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ И НЕСТЕРОИДНИ 
ЛЕКАРСТВЕНИ СРЕДСТВА 

465   Paracetamol tabl 500mg/20br. op. 1 000 

466   Paracetamol sir. 125ml br. 50 

467   Paracetamol sup. 80mg op. 30 

468   Paracetamol sup.150mg op. 30 

469   Paracetamol sup. 300mg op. 30 

470   Metamizole sodium tabl 500mg/20br op. 9 000 

471   
Metamizole sodium fl. oral sol. 500mg/ml -

20ml 
br 380 

472   Acetylsalicylic acid tabl 100mg/100br op. 30 

473   Acetylsalicylic acid tabl 500mg/20br. op. 50 

474   Diclofenac gel 1% /60g br. 500 

475   Dexketoprofen  tabl. 25mg op 10 

476   Ibuprofen susp. 100mg/5ml-100ml br. 400 

    13.АНТИАРИТМИЧНИ СРЕДСТВА 

477   Propafenone amp.20ml/70mg br. 700 

    14.АНТИАНГИНОЗНИ СРЕДСТВА 

478   Glyceryl trinitrate ling. 0.5mg/40br. op. 30 

    15.АНТИХИПЕРТИНЗИВНИ СРЕДСТВА 

479   Sodium nitroprusside amp 10ml/30mg br. 10 

480   Clonidin+ Chlorthalidone tabl./50br. op. 5 

481   Methyldopa tabl 250mg/50br. op. 20 

    16.АНТИХИПОТЕНЗИВНИ СРЕДСТВА 

482   Etilefrine amp. 10mg/1ml br. 150 

483   Ephedrine amp.50mg/1ml br 300 

484   Midodrine hydrochloride tabl. 5mg/20br br 50 

    17.ПЕРИФЕРНИ ВАЗОДИЛАТАТОРИ 

485   Betahistine tabl 16mg/60br. op. 50 

486   Citicoline amp. 1000mg/4ml br. 3 200 

    18.АНГИОПРОТЕКТОРИ 

487   Peflavit+ Ascorbic acid tabl/60br op. 10 

488   Rutozide+Ascorbic acid tabl/100br. op. 40 

489   Diosmin+Hesperidin tabl 500mg/30br. op. 50 

490   Diosmin tabl 600mg/30br. op. 20 

491   Procianidolic oligomers tabl. 150mg/20br. op. 5 

492   Troxerutin caps 300mg/50br. op. 100 
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493   Troxerutin gel 40g/2% br. 300 

494   Fluocortolone+ Cincowcaine ungv/15g br. 10 

495   Hyaluronic acid sup. op. 10 

    20.ДИУРЕТИЦИ 

496   Oxybutynin tabl. 5mg/60br. op. 10 

    21.АНТИАСМАТИЧНИ СРЕДСТВА 

497   Clenbuterol fl 100ml br. 10 

498   Hexoprenaline tabl. 0.5mg/20br. op. 30 

499   Salbutamol fl. Sir  125ml br. 10 

500   Salbutamol tabl 2mg/30br. op. 5 

501   Salbutamol fl. 20ml 5mg/ml br. 220 

502   Coffeine citrate 20mg/ml br. 100 

    22.СРЕДСТВА ПРИЛАГАНИ ПРИ КАШЛИЦА 

503   Acetylcysteine 200mg sache/20br op. 50 

504   N- acetylcysteine tabl.600mg/20br op. 20 

505   Ambroxol sir fl 15mg/5ml 100ml br. 650 

506   Ambroxol sir fl 30mg/5ml 150ml br. 2 050 

507   Ambroxol tabl 30mg/20br. op. 10 

508   Carbocisteine sir 2% op. 20 

509   Carbocisteine sir 5% op. 20 

510   Erdosteine tabl 300mg/10br. op 10 

511   Myrtol tabl 300mg/20br. op. 50 

512   Tavipec tabl 150mg/30br op. 750 

513   Butamirate sir. 7.5mg/ml-200ml br. 70 

514   Butamirate  citrate sir. 0.15mg/ml-200ml br. 20 

515   Glaucie+ Ephedrine sir. fl 125ml br. 400 

516   Dimex sir. fl 125ml br. 10 

517   Prospan sir. fl 100ml br. 50 

518   Prospan sol. 20ml br 100 

519   Tussavit sir. 125ml br. 20 

    
23.ЛЕКАРСТВА ПОВЛИЯВАЩИ 
ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА 

520   Sucralfate tabl.500mg op. 40 

    26.ХЕПАТОПРОТЕКТОРИ 

521   Mezym forte 10000 tabl /20br. op. 650 

522   Silymarin  tabl. 22,5mg /80br op. 30 

    27.СПАЗМОЛИТИЦИ 

523   Hyoscine butylbromide tabl 10mg/20br. op. 50 

524   Drotaverine tabl 40mg/20br op. 30 

525   Spasmalgon tabl /20mg op. 100 

526   Spasmalgon amp 2ml br. 2 800 
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    28.ОЧИСТИТЕЛНИ 

527   Lactulose 10g sache/10br op. 120 

528   Senna glycosides fl 75ml br. 30 

529   Oleum ricini r-r fl 40ml br. 10 

530   Bisacodil tabl 5mg/30br op. 10 

531   Bisacodil sup 10mg/6br. op. 50 

532   Paraffinum liquidum r-r fl 200g br. 10 

533   Carbo activatus tabl./10br. op. 100 

534   Carbo pulvis op. 100 

    29.АНТИДИАРИЧНИ 

535   Diosmectite /3.76g x60 op. 130 

536   Racecadodril sache 30mg/30br. op. 20 

537   Loperamide caps 2mg op. 340 

538   Enterol 250mg sache /10br op. 430 

539   Rehydrin sache op. 10 

    31.ГОНАДОАКТИВНИ СРЕДСТВА 

540   Dihydrogesterone tabl. 10mg/20br. op. 10 

541   Progesterone tabl. 100mg/30br op 30 

    32.УТЕРОАКТИВНИ СРЕДСТВА 

542   Methylergometrine amp 1ml/0.2mg br. 1 750 

543   Oxytocin amp 1ml/5ui br. 2 700 

    33.АНТИАНЕМИЧНИ СРЕДСТВА 

544   
Ferrous sulfate+folic acid+Cyanocobalamin 

caps /50br 
op 10 

545   Folic acid tabl 0.4mg/40br op. 10 

    34.АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА 

546   Dipyridamole tabl. 25mg/60br. op. 200 

    35.АНТИХЕМОРАГИЧНИ 

547   Phitomenadione fl. 20mg/ml -5ml op. 10 

548   Gelaspon 8.5/4/1sm op. 30 

549   Etamsylate amp. 2ml/250mg br. 5 700 

    36. ИНФУЗИОННИ РАЗТВОРИ 

550   Sorbitol Manitol 3%- 3000ml sak br. 400 

    40.АНТИПОДАГРОЗНИ СРЕДСТВА 

551   Allopurinol tabl 100mg/50br op. 20 

    
41.СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ КАЛЦИЕВАТА 
ОБМЯНА 

552   Calcium phospho C tabl /30br op. 20 

    
42.СРЕДСТВА ПОВЛИЯВАЩИ МАГНЕЗИЕВАТА 
ОБМЯНА 
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553   
Magnesium/pyridoxine hydrochloride tabl. 

48mg/5mg -50br 
op. 50 

    45.ВИТАМИНИ И МИНЕРАЛИ 

554   Ascorbic acid tabl 100mg/40br op. 100 

555   Thiamine tabl 5mg/20br op. 10 

556   Vitamin B complex amp 2ml br. 200 

557   Vitamin B complex  tabl /20br op. 10 

558   Retinol palmitate tabl. 50 000UI/20br op. 20 

559   Tocoferol acetate tabl. 200mg/30br. op 10 

560   
Thiamine hydrochloride 100mg+ Pyridoxine 

hydrochloride 50mg amp. 
br. 3 000 

561   
Benfothiamine+cyanocobalamin+pyridoxine 

amp 2ml 
br. 5 700 

562   
Benfothiamine+cyanocobalamin+pyridoxine 

caps./50br. 
op. 50 

563   Cernevit fl 5ml br. 50 

564   
Комбинация от 9 микроелемента за 

добавка към парентерално хранене 
br. 10 

    46.АНТИИНФЕКЦИОЗНИ ЛЕКАРСТВА 

565   Benzylpenicillin fl 1mil br. 100 

566   Ampicillin fl 1g br. 100 

567   Cefalexin caps 1000mg op. 50 

568   Cefoxitin fl 1g br. 10 

569   Cefoxitin fl 2g br. 10 

570   Cefpirome fl 2g br. 10 

571   Midecamycin tabl 400mg/16br op. 30 

572   Midecamycin susp fl 175mg/5ml br. 5 

573   Ertapenem fl 1g br. 5 

574   Aztreonam fl. 1g br. 10 

575   
Sulfamethoxazole+trimethoprim fl 100ml 

sir. 
br. 20 

576   Aciclovir fl 250mg/2.5ml br. 10 

    47.АНТИМИКОТИЧНИ СРЕДСТВА 

577   Itraconazole caps 100mg/15br op. 5 

578   Fungostatin granuli100 000IU/ml   - 50ml op. 100 

    49.АНТИТРИХОМОНОСНИ СРЕДСТВА 

579   Policresulene fl 50ml /36% br. 10 

    50.АНТИСЕПТИЦИ И ДЕЗИНФЕКТАНТИ 

580   Methylrosaniline hydrochloride 1%  br. 5 

581   Methylrosaniline hydrochloride 2% br. 5 

    
52.ИМУНОГЛОБУЛИНИ,ИМУННИ СЕРУМИ И 
ВАКСИНИ 

582   Botulinum antitoxin amp 1d/45000ui br. 5 

583   Tetanus antitoxin amp 1d/1500ui br. 100 
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584   Vipera venom antitoxin amp 1d/100ui br. 10 

585   Tetanus vaccine adsorbed amp 40ui/0.5ml br. 2 000 

    53.ДЕРМАТОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА 

586   Salicylic acid fl 1% br. 5 

587   Salicylic acid fl 2% br. 5 

588   Deflamol ungv tuba br. 200 

589   Zinc oxide  10% tuba br. 200 

590   Ichthamol 18g/10% tuba br. 20 

591   Gentamicin crem 0.1%/15g tuba br 10 

592   Mupirocin ungv. 2% dermal 30g  br 10 

593   Silver sulfadiazol crem 2% 400g br 10 

594   Neomycin + Bacitracin ungv. Tuba 20g br 10 

595   Neomycin+ Bacitracin crem 5% / 10g br 10 

596   Clotrimazole  crem 1% / 20g dermal br 10 

597   Mometasone furoate 30g crem br. 10 

598   Mometasone furoate 30g ungv br. 10 

599   Mometasone fl 20ml br. 10 

600   Clobetasol propionate 0.05% crem br. 10 

601   Clobetasol propionate 0.05% ungv br. 10 

602   Hydrocortisone+oxytetracycline fl 55 br. 200 

603   Bionect 10/10cm.- 10br op. 50 

604   Bionect crem tuba br 30 

605   Hyaluronic acid sprei-125ml op. 20 

606   Wishnevsky tuba 75g br. 20 

607   Лосион против въшки br. 10 

    54.ОФТАЛМОЛОГИЧНИ СРЕДСТВА 

608   Neomycin+ Bacitracin ungv tuba 2.5g br 10 

609   Neomycin + Bacitracin colyr 10ml br 10 

610   Tetracycline 3.5g /0.3% br. 10 

611   Ciprofloxacin col. 5ml/0.3% br. 20 

612   Levofloxacin 5mg/ml fl. colyr br. 40 

613   Aciclovir 4.5g/3% br. 10 

614   Ophthalmo-septonex fl 10ml br. 55 

615   Diclofenac fl. 5ml 0.1% colir br. 10 

616   Pranoprofen fl. colyr-5ml br 30 

617   Betamethasone+sulfacetamide fl 5ml br. 10 

618   Tropicamide col fl 10ml/0.5% br. 50 

619   Proxymetacaine col fl 15ml/0.5% br. 70 

620   Ophthalmogel fl. 70ml br. 10 

621   Adsorbonac colyr fl. br. 20 

622   Ofloxacin 0,3% 10ml br. 50 

623   Dexpanthenol gel 5% /10g br. 20 

624   Nepafenac br. 20 
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625   Bromisolamid10mg+Timolol5mg br. 10 

626   Indometacin 0,1%/5ml br. 10 

627   Bromfenac col. 0,9mg/ml 5ml br. 10 

628   Diclofenac sodium 1mg/ml 10ml br. 10 

629   Hydrocortison cum chloramfeni br. 10 

630   Bimatoprost/ timolol sol 0,3mg/ml+ 5mg/ml  br. 10 

    55.ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧНИ ЛЕКАРСТВА 

631   Neomycin + Bacitracin 10ml ушни  к-ки br 10 

632   Cloramphenicol+prednisolone  sol fl br. 10 

633   Furotalgin c-ci fl 5ml br. 50 

634   Otipax c-ci fl 15ml br. 10 

635   Xylomethazoline fl 10ml/0.5% br. 20 

636   Xylomethazoline fl 10ml/1% br. 120 

637   Pseudoephedrine+dimethindene fl 15ml br. 20 

638   Pseudoephedrine+dimethindene gel 12g br. 20 

639   Mupirocin 2% 3g ung nasal br 10 

640   Effisol tabl. 250mg op 20 

641   Granofurin H fl. 100g br 10 

642   Miconazole gel 2% 40g oral br 10 

643   Pinozol sol br 10 

644   Pinozol ungv br 10 

    56.ДИАГНОСТИЧНИ ЛЕКАРСТВА 

645   Sodium meglumine amidotrizote amp 20ml br. 100 

646   Barium sulfate prax 100g br. 100 

    
57.АНТИДОТИ, ДЕЙСТВАЩИ НА 
ТОКСОДИНАМИЧНО НИВО 

647   Naloxone amp. 0.4mg/1ml br. 20 

648   Aminopiridin amp.2ml./10mg br. 10 

649   Protamine amp 1% /5ml br. 20 

    58.АДАПТИРАНИ ДЕТСКИ МЛЕКА 

650   Адаптирани детски млека до 3кг. br. 200 

651   Адаптирани детски млека над 3кг. br. 200 

652   Лечебни млека br. 20 

    Ентерални храни за пиене 

653   Стандартна ентерална храна -200мл br. 200 

654   Високоенергийна ентерална храна-200мл.  br. 200 

    Ентерални храни за сондово приложение 

655   

Разтвор за ентерално хранене-

нормокалоричен,с рибено масло, за 

сондово хранене и пиене- 500мл. 

br. 100 
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656   

Разтвор за ентерално хранене-

нормокалоричен,с рибено масло и фибри, 

за сондово хранене и пиене- 500мл. 

br. 100 

657   

Разтвор за ентерално хранене-

висококалоричен, високо съдържание на 

протеини, с рибено масло, за сондово 

хранене и пиене- 500мл. 

br. 100 

658   

Разтвор за ентерално хранене-

висококалоричен, високо съдържание на 

протеини, с рибено масло и фибри, за 

сондово хранене и пиене- 500мл. 

br. 100 

 
 

Участниците могат да подават предложения както за всички, така и за 
всеки един медикамент от обособената позиция отделно. 

 
Прогнозно-количествената спецификация се състои от 658 медикамента, 

разделени в две групи : 
- Първата група е от № 1 до № 444, съставена от лекарствени 

продукти с международни непатентни наименования, включени в 
Приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък. 

- Втората група е от № 445 до № 658, съставена от лекарствени 
продукти с международни непатентни наименования, извън  
Приложение № 2 от Позитивния лекарствен списък. 

 
Разделението на двете групи е извършено по данни от поддържаната електронна 

страница от Министерство на здравеопазването.   

 

В групата, съставена от  лекарствени продукти с международни 
непатентни наименования, включени в Приложение № 2 от позитивния 
лекарствен списък, могат да се оферират единствено лекарствени продукти 
включени в този списък. 

 
 
Количествата на стоките от поръчката, посочени в нея, са прогнозни и 

ориентировъчни и не пораждат задължение за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в 
пълен обем. Доставките на стоките при изпълнение на договора за обществена 
поръчка ще бъдат в зависимост от конкретните потребности на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и направените от него писмени заявки за доставка . 
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2. Място на изпълнение на поръчката:  
 

Болничната аптека в МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана,  
ул.”Сирма войвода” № 2 . 

 
 
3. Общи условия за изпълнение на поръчката: 

 
   3.1. Срок на доставка – периодични доставки в срок до 24 часа след всяка 
обикновенна писмена заявка предадена по електронен път и в срок до 6 часа 
след всяка спешна заявка , за период от една година , след сключване на 
договор. 
 
   3.2. Условия и начин на плащане: 
 

Цената, която ще се заплаща от възложителя за изпълнението на всяка 
отделна доставка, представлява крайна доставна цена на стоките, с ДДС и 
всички разходи до краен получател - МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД - гр. 
Монтана,  ул.”Сирма войвода” № 2 . 
      - условия на плащане – плащането се извършва по банковата сметка на 
изпълнителя в лева , след представяне на доставна фактура , приемателно-
предавателен протокол , писмена заявка , сертификат за качество . 
      - начин на плащане – отложено / в законоустановения срок, след доставката 
и представени съответните документи /, в български лева . 
 
   3.3. Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с 
участника, определен за изпълнител на поръчката . Договорът се сключва  
съгласно разпоредбите на чл. 41-45 от ЗОП , за срок от една календарна година, 
считано от 20.08.2014г .  

• При сключване на договора , участникът , определен за изпълнител , 
представя документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по 
чл.47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 от ЗОП, издадени от 
съответен компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или 
еквивалентен документ на съдебен или административен орган от 
държавата, в която е установен.  

• При сключване на договора, участникът, определен за 
изпълнителпредставя гаранция за изпълнение на същия, която се 
освобождава след неговото изпълнение. Гаранцията е в размер на 3 % / 
три процента/ от стойността на договора без ДДС. Гаранцията се 
представя в една от формите, съгласно чл.60 от ЗОП: 

- банкова гаранция;   
- парична сума  
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o преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен   Илиев”-АД гр. 
Монтана : 

ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД ,  
Сметка:                       BG71IABG74741001032600 ,         
BIC код на банката :  IABGBGSF 

o или внесена на касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД гр. 
Монтана. 

Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при наличие 
на някое от условията на чл.61 от ЗОП. 

Възложителят освобождава гаранцията за участие при условията и 
сроковете , посочени в чл.62 от ЗОП. 

3.4.В случай , че участникът, избран за изпълнител на обществената 
поръчка е обединение на физически и/или юридически лица , при подписване на 
договора следва да представи документ , удостоверяващ  регистрацията на 
юридическото лице. 
 
Забележка: При промяна на законодателството към момента на сключване на 

договора, възложителят запазва правото си да се съобрази с изискванията на 

променената нормативна уредба. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  №4 

 
 

 
Техническа спецификация 
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Изисквания: 
 

 

1. Лекарствените продукти трябва да отговарят на изискванията на Закона за 
лекарствените продукти в хуманната медицина – трябва да притежават 
разрешение за употреба в страната, разрешение за продажба на всяка отделна 
партида, издадени от Изпълнителната агенция по лекарствата или аналитичен 
сертификат за освобождаване на всяка партида. В случай, че лекарствен 
продукт се намира в процедура на подновяване на разрешението за употреба 
или разрешението за употреба изтича през 2012-2013 г., участникът 
декларира в съответствие с чл.55, ал.6 от ЗЛПХМ, че наличността на 
количествата за лекарствения продукт са гарантирани.  

 
2. Изисквания за качество – да отговаря на БДС и международните стандарти, 

предлаганите медикаменти да са снабдени с необходимите сертификати и 
удостоверения за качество / ISO, CE, FDA, EN / . 

 
3. Останалия срок на годност на лекарствените продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 60 %. 
 
4. Участниците в обществената поръчка трябва да представят в офертата: 
 

4.1.  Разрешение за търговия на едро с лекарства; 
4.2. Декларация, че предложената цена на съответния медикамент е 

съобразена с пределната такава; 
4.3. Декларация от участника, съдържаща: списък на сключените от него 

основни договори за доставка на медикаменти, извършени през 
последните три години, включително информация за стойност на 
договора, срок и възложител;  

4.4. Декларация от участника, че гарантира постоянно наличие на 
медикаменти съгласно предложението си и изпълнение на заявките в 
посочения срок след съответната заявка; 

4.5. Декларация от участника, съдържаща доказателства за технически 
възможности: технически лица, включително тези, отговарящи за 
качеството; техническо оборудване с което разполага участникът за 
изпълнение на поръчката.   

4.6. Референции от лечебни заведения, които са били снабдявани с 
медикаменти през предходната година от участника или декларация 
за непредставяне. 

4.7. Други необходими разрешителни и лицензии, свързани с 
изпълнението на обществената поръчка.  



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : „ Доставки на медикаменти ” 
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев ” АД – гр.Монтана 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 

4.8. Оторизационен документ от съответния производител на 
медикамента, удостоверяващ представителната власт на участника и 
обстоятелството, че същият е изрично упълномощен за участие в 
настоящата открита процедура. 

 

 

 

 

 
Други изисквания и условия 
 
Количествата са прогнозни и не задължават Възложителя да ги закупи в 

пълен обем. 
Цената да включва всички разходи, транспорт, мита, такси и др..  
Цената е твърда и не подлежи на промяна за целия период на договора, 

освен при обстоятелствата предвидени в чл. 43, ал.2 от ЗОП. 
Кандидатите или участниците могат да подадат предложение за участие 

за една или и двете обособени позиции. 
Всеки от участниците може да внесе предложение както за всеки 

пореден номер от  обособена позиция, така и за всички  . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

 
 
 
Показатели, относителната им тежест и 

методика за  определяне на комплексната 

оценка на офертата 
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* Комисията, назначена   от  Изпълнителния директор на  
лечебното заведение за разглеждане, оценка и класиране на офертите, в 
съответствие с изискванията на ЗОП, започва работа след получаване на 
списъка с участниците и представените оферти. Отваря подадените оферти в 
часа, датата и мястото, посочени в обявлението и документацията за участие в 
настоящата процедура.  
 

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите участниците ще 
бъдат уведомени писмено. 

 
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и проверява 

съдържанието им в съответствие с приложения списък на документите, 
подписан и подпечатан от участника.  

 

• Оферта, която не отговаря на изискванията за участие се отхвърля, като 
участникът не може да я коригира допълнително за повторно внасяне и 
разглеждане. Комисията предлага за отстраняване от участие в 
процедурата участник, който е : 

 
1. осъден с влязла в сила присъда, съгласно разпоредбата на чл.47, ал.1, 

т.1, б. „а” до „д” от ЗОП; 
2. обявен в несъстоятелност; 
3. в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура 

съгласно националните закони и подзаконови актове; 
4. лишен от правото да упражнява професия и /или дейност свързана с 

изпълнението на поръчката;  
5. има парични задължения към държавата или към общините – съгласно 

чл.47, ал.2, т.3 от ЗОП; 
6. не е представил някой от изискуемите документи, съгласно законовите 

разпоредби и обявените условия в настоящата  документация; 
7.  за когото налице е обстоятелството по чл.47, ал.5 от ЗОП; 
8.  представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл.57 ал.2 и 

ал.3 от ЗОП - представения плик да съдържа плик 1 и отделни 
запечатани непрозрачни и надписани плика  № 2 и  № 3 за всяка 
обособена позиция за която участва . 

9. представил невярна информация, установено съгласно чл.69, ал.1, т.5 от 
ЗОП. 

10. представил оферта, която не отговаря на предварително обявените 
условия . 
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• За всяка отделна оферта,  която отговаря на изискванията на 
ЗОП, Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и условията на 
настоящата документация, назначената комисия извършва оценка, въз основа на 
определения критерий 

” най – ниска цена”. 
 
 

 Комисията ще извърши класиране на медикаментите , за които са 
представени оторизации .      

 
 В случай, че за някой медикамент от спецификацията всички 
предложения са без необходимата оторизация, комисията ще извърши 
класиране на общо основание.  

 

 Комисията класира допуснатите до разглеждане оферти за всеки 
медикамент поотделно по низходящ ред.  

 
 На първо място се класира офертата за съответния медикамент,   с 
предложена най-ниска цена.  
 
 Възложителят може да класира за един и същи медикамент от 
спецификацията /по генерично наименование/  няколко предложения 
с различни търговски наименования. Класирането ще бъде 
извършено между лекарствените продукти с еднакво търговско 
наименование по най-ниска цена. При условие, че цените са еднакви 
се прилага чл.71, ал.5 от ЗОП.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 6 

 
 
 

Образец на офертата с указания 

за подготовката й 
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Всеки участник в процедурата има право да представи само един вариант 

на оферта.  
Представената оферта трябва да бъде със срок на валидност не по-малък 

от 90 / деветдесет / календарни дни от датата на отваряне на офертите.  
 
Офертата за участие в процедурата се изготвя, предава и приема в 

съответствие с изискванията на ЗОП и настоящата документация. Офертата се 
подписва от законния представител на лицето, което я подава или от изрично 
упълномощено от него лице.  

 Офертата за участие в процедурата следва да бъде изготвена на български 
език. В случаите, когато кандидатът е чуждестранно лице, всички документи, 
съставляващи офертата, в това число официални и частни документи, е 
необходимо да бъдат в оригинал, с превод на български език, а документът за 
регистрация се представя с легализиран превод на български език. 

Всички документи, които придружават офертата се представят в оригинал 
или като ксерокопие с нотариална заверка или заверка на участника в 
зависимост от вида на документа и от указаното по-долу. 

Документите и данните се подписват само от законните представители на 
участника, съгласно съдебната /търговската/ му регистрация или от изрично 
упълномощени за това лица, като в този случай се представя пълномощно в 
оригинал или с нотариална заверка .  

Всички документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща 
подаването на офертата не повече от 6 / шест / месеца или да са в срока на 
тяхната валидност .  

 
� Всяка страница на всички представени документи в офертата, 

трябва да са заверени съгласно указанията или от участника с 
подпис и печат. 

 
Участниците могат да подават оферти за една или и за двете обособени 

позиции, както и за всеки пореден номер отделно. 
 
Участниците представят отделни плик № 2 и плик № 3 за всяка от 

обособените позиции за която подават предложение със съответните 
надписи на тях. 

 
Офертата следва да бъде функционално разпределена в 3 (три) 

непрозрачни плика, всеки един от които да има следното съдържание: 
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     Плик №1: “ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”    
   
В плика се поставят следните документи: 
 
1.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и 1.Списък 

на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от участника 
/ прилага се в началото на офертата преди всички други документи/ - образец 
№1. 

2. Заявление за участие / образец №2/. 
3. Административни сведения - Образец № 3. 
4.Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално 

състояние, а когато участникът е физическо лице-нотариално заверено копие от 
документ за самоличност. 

5.Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удос-
товеряващи представителната власт на лицето, от което изхожда 
предложението, в случай, че това не е законния представител на участника. 

6.Заверени копия от документи за регистрация, заверени от участника с 
подпис и печат - Булстат, ЕИК, данъчна регистрация – обща и по Закона за 
данък върху добавената стойност /ако има такава/. 

    7. Декларация за запознаване с условията в документацията –  
Образец № 4. 

    8. Декларация  по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 и 
ал.5 от ЗОП - Образец № 5. 
         9. Декларация  по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - 
Образец № 6 ; 

9.1. Декларация от подизпълнител - Образец № 7 ; 
    10. Декларация по чл.56, ал1, т.12 от ЗОП за приемане условията на 

договора - Образец № 8 
11. Гаранция за участие в процедурата – в размер на 6 000 (шест хиляди) 

лева, съответно за : 
- Обособена позиция № 1 – 5 000лв ; 
- Обособена позиция № 2 –  1 000лв . 

 

• Възложителят има право да задържи гаранцията за участие до 
решаване на спора когато кандидатът или участникът в процедурата 
обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител . 

• Възложителят има право да усвои гаранцията за участие в следните 
случаи: 
- когато участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за 

получаване на офертите; 
- когато участникът е определен за изпълнител, но не изпълни 

задължението си да сключи договор за обществена поръчка. 
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Когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има 
право да пристъпи към упражняване на правата си по нея в горепосочените 
случаи. 

Гаранциите за участие на отстранените участници се освобождават от 
възложителя в срок 5 /пет / работни дни след изтичане на срока за обжалване на 
решението на възложителя за определяне на изпълнител. 

Гаранциите за участие на класираните участници на първо и второ място, 
се освобождават в срок 5 /пет/ работни дни след сключването на договор за 
обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 /пет/ 
работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне 
на изпълнител. 

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка, 
гаранциите на всички участници се освобождават в срок пет работни дни след 
изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване. 

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, 
през който средствата законно са престояли при него. 

Гаранциите за участие се представят в една от формите, съгласно чл.60 от 
ЗОП: 

• оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена 
от българска или чуждестранна банка, в полза на МБАЛ „Д-р Стамен 
Илиев”-АД гр.Монтана, със срок на валидност 90 /деветдесет/ 
календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 
Банковите гаранции, издадени от чуждестранни банки, следва да са 
авизирани чрез българска банка, потвърждаваща автентичността на 
съобщението; 

• парична сума:  
- преведена по банкова сметка на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД 

гр.Монтана : 
ТБ:                               Интернешънъл Асет Банк АД ,  
Сметка:                       BG71IABG74741001032600 , 
BIC код на банката :  IABGBGSF 

 
- или внесена в касата на МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”-АД 

гр.Монтана.  
 

12.Доказателства за техническите възможности за изпълнение на 
поръчката:  

12.1. Разрешение за търговия на едро с лекарства. 
12.2. Декларация, че предложената цена на съответния медикамент е съобразена 

с пределната такава; 
12.3. Декларация от участника, съдържаща: списък на сключените от него 

основни договори за доставка на медикаменти, извършени през 
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последните три години, включително информация за стойност на 
договора, срок и възложител;  

12.4. Декларация от участника, че гарантира постоянно наличие на медикаменти 
съгласно предложението си и изпълнение на заявките в посочения срок 
след съответната заявка; 

12.5. Декларация от участника, съдържаща доказателства за технически 
възможности : технически лица, включително тези, отговарящи за 
качеството; техническо оборудване с което разполага участникът за 
изпълнение на поръчката.   

12.6. Референции от лечебни заведения, които са били снабдявани с  
медикаменти през предходната година от участника или декларация за  
непредставяне. 

12.7. Други необходими разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението на 
обществената поръчка.  

12.8. Оторизационен документ от съответния производител на медикамента, 
удостоверяващ представителната власт на участника и обстоятелството, че 
същият е изрично упълномощен за участие в настоящата открита 
процедура. 

12.9. Списък на представените оторизации. 
13. Документ, удостоверяващ закупуването на документация за участие в 

обществена поръчка. 
14. Други документи, представени по избор от участника. 
 

Декларациите по чл. 47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП се представят съобразно 
разпоредбата на чл.47, ал.4 от ЗОП. 

 
 
 

 

    Плик №2: “ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”   
 

1. Техническо предложение - Образец № 9 . 
2. Техническа спецификация - Образец № 10 попълнен за съответната 

обособена позиция за която участва (  10.1 или 10.2 ) : 
 
 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  на ………………………………………..  за 

Обособена позиция № ... - ..............................  

        

 
№ 

Код 
по 

АТС 

Генерично наименование на 
медикамента 

Единица 
мярка 

Прогнозно 
количество 

Търговско наименование 
на медикамента 

Производител Оторизация 

1            
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2            

3            

 
Дата :                                       Подпис,печат : ............... 

/име и фамилия/ 

 
            В колона „Оторизация” участникът следва за попълни има ли оторизация 
за предлагания медикамент и от коя фирма е оторизацията. 

 
 Участника представя отделен плик № 2 за всяка обособена позиция  

за която подава предложение с надписана на плика номера на обособената 
позиция  за която е предложението . 
 
 
 
 
 
 

    Плик № 3: ”ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”             
                                                           
       

1. Ценово предложение за Обособена позиция № 1 - Образец № 11.1  
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ………………………………………………………..  за 

Обособена позиция № 1 - Медикаменти включени в ПЛС  

           

 

№ 

Код 

по 

АТС 

Генерично наименование 

на медикамента 

Търговско 

наименование 

на 
медикамента 

Единица 

мярка 

Прогноз

но 

количест
во 

Цена 

изчислена 

на база 
референтн

а стойност 

в лв. с ДДС 

Единична 

цена в лв. 

с ДДС 

Обща 

стойност 

в лв. с 
ДДС 

Производител 
Отор

изаци

я 

1                  

2                  

...                  

 
Дата :                                       Подпис,печат : ............... 

/име и фамилия/ 
 
 

и / или 
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2. Ценово предложение за Обособена позиция № 2 - Образец № 11.2 : 
 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ………………………………………………………..  за 

Обособена позиция № 2 - Медикаменти извън ПЛС  

           

 № 

Код 
по 

АТС 

Генерично наименование 
на медикамента 

Търговско 
наименование 

на 

медикамента 

Единиц
а мярка 

Прогнозно 
количеств

о 

Пределна 
цена в лв. с 

ДДС 

Единичн
а цена в 

лв. с ДДС 

Обща 
стойност 

в лв. с 

ДДС 

Производи
тел 

Оториза
ция 

445                  

446                  

...                  

 
 
 
 

Дата :                                       Подпис,печат : ............... 
/име и фамилия/ 

 
 

Участника представя отделен плик № 3 за всяка обособена позиция  
за която подава предложение с надписана на плика номера на обособената 
позиция  за която е предложението . 
 
 

Участника представя : 
 

� магнитен носител с попълнен образец № 10 (10.1 и/или 10.2) в  
плик № 2  и  

� магнитен носител с попълнен образец № 11 (11.1 и/или 11.2) в  
плик № 3  

 
за всяка обособена позиция  за която подава предложение с надписана на 
плика номера на обособената позиция  за която е предложението . 
 
 

Други указания : 
 

1. Всеки участник попълва, подписва и подпечатва всеки лист от офертата. 
2. Предложената цена трябва да е в български лева, с включен ДДС , до 

втори знак след десетичната запетая – според образеца. Оферти, в които 
цените не са в български лева, няма да се разглеждат. 
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3. Предложените цени и срокове не подлежат на корекции. 
4. Всички документи се попълват на български език, без задрасквания и 

поправки.  
5. Ценовата оферта се попълва съгласно, приложения в документацията 

образец. 
6.  Всеки участник в процедурата има право да представи само един  

            вариант на  оферта. 
7. Офертите, които не отговарят на образеца и не са подадени и на 

магнитен носител, няма да се разглеждат. 
 
Офертата се подписва от законния представител на лицето, което я подава 

или от изрично упълномощено от него лице. 
 
На хартиен носител участниците могат да представят само оферираните 

медикаменти. 
 
Участника представя офертата си на хартиен и магнитен носител ( 

образец №10 и 11 ) в пликове № 2 и 3 . 
 

Всички пликове се поставят в друг непрозрачен плик, върху който се 
отбелязва името и адреса на възложителя, предмета на обществената 
поръчка , номерата на обособените позиции за които участника подава 
оферта и име, адрес, телефон, факс и e-mail / за контакти/ на участника в 
процедурата и .                                                                          
                                        
                  

• Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител 
в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

• Подаването на оферта означава, че участникът приема изцяло 
всички специални и общи правила, определени в настоящата документация. 
 
 
 
 

 Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация. 
Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната 
страница на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор Обявления на 
адрес : 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 7 

 
 
 

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 

ЗА  ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
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ПРОЕКТ НА ДОГОВОР 
 

ДОСТАВКИ НА МЕДИКАМЕНТИ 
 
 
 

Днес, ….................... г. в гр. Монтана на основание чл.41 от Закона за 
обществените поръчки и Решение №…………...….на Изпълнителния директор 
на МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” АД гр.Монтана за извършено класиране и определяне 
на изпълнител, се сключи настоящия договор между: 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев"-АД, ЕИК: 111047073 

с адрес: гр. Монтана, ул. „Сирма войвода ” 2, тел.:  096/ 305-150 ,  факс:  096/ 

307-554, представлявано от Д-р Цветан Тодоров – Изпълнителен директор, 

наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна, 

       и  

„ ………………………... ” , ЕИК / БУЛСТАТ: ……………..............  

с адрес: .............. …………………….., тел.:……………….,факс:………….., 

представлявано от …………………………………………………, наричано   по - 

долу за краткост  „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от  друга  страна, за следното : 

 

 

ІІ..          ППРРЕЕДДММЕЕТТ  ННАА  ДДООГГООВВООРРАА  
 

1.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  възлага, а  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави 
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  медикаменти,  съгласно приложена Спецификация -
неразделна част от настоящия договор .  

    
ІІ.  ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

 

2.1. Единичната  цена на стоките по т.1.1  е определена в лева, съгласно  
приложената Спецификация. 
2.2. Общата стойност на доставката по договора е : 
 

..................…………… лева без ДДС, 
 

...................................... лева с ДДС. 
2.3. Цените са фиксирани и не подлежат на промяна през периода на изпълнение 
на договора, с изключение при приложението на чл.43, ал.2 от ЗОП. 
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ІІІ.  УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
 

3.1.  Плащането по настоящия договор се осъществява в български лева чрез 
банков превод от страна на   ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  по посочената в т.15  банкова 
сметка  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – отложено, в законоустановения срок, след 
съответната доставка и представяне на необходимите документи .  
3.2 Заплащането на стоките се извършва след представяне на следните 
документи : 

а/доставна фактура - оригинал; 
б/ приемателно-предавателен протокол; 
в/ партиден сертификат за качество. 
г/ заявка 

3.3.В случай, че посочените в чл.3.2 документи са нередовни или не са 
комплектовани, същите се връщат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с приемо-предавателен 
протокол за изправяне на нередностите.Срокът по т.3.1. за плащане на 
доставката, започва да тече от датата на представянето на документите в 
изискуемия вид. 
 
 

ІV.  СРОК НА  ДОСТАВЯНЕ 
 

4.1.  Доставката на стоките, предмет на настоящият договор се извършва 
периодично и в срок  до 24 часа след всяка обикновенна писмена заявка и в срок 
до 6 часа след всяка спешна заявка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
4.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писменно или чрез факс  
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за предстоящето доставяне на стоките преди експедицията 
им. 
 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 
 

5.1. Място на доставяне на стоките по този договор е до краен получател: МБАЛ 
„Д-р Ст.Илиев АД гр.Монтана , ул.”Сирма войвода” № 2 - болнична аптека, 
съгласно указанията на възложителя. 
5.2. Рискът от случайното погиване и повреждане на стоките преминава върху 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането й на мястото на доставяне с 
приемателно-предавателен протокол. 
 
 

VІ.  ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ 
6.1. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени в 
мястото на доставяне, съгласно приемателно-предавателен протокол. 
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VІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
 

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се задължава : 
7.1. Да достави стоките в договорения срок, придружени със сертификат за 
качество.            
7.2. Да предаде стоките в съответния вид, количество и качество на мястото на 
доставяне.                 
7.3. След доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, 
изброени в т. 3.2. от настоящия договор. 
7.4. При подписването на договора да представи: 
 а/ документ за регистрация; 
 б/ документи, съгласно чл.47, ал.10 от ЗОП; 

в/ гаранция за изпълнение в една от формите, определени в чл.60 от ЗОП, 
която се освобождава до 30 дни след приключване на изпълнението на 
договора. Гаранцията е в размер на  3 % от стойността на договора без 
ДДС и възлиза на : ................ лв./словом: ................................. / 

 

VІІІ.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
 

8.  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава :       
8.1.  Да приеме стоките, предмет на настоящия договор, в деня на доставката, 
съответстваща по вид количество и качество на описанието в настоящия 
договор.  
8.2. Да заплати доставените стоки в уговорения срок.      
8.3. След изтичане на срока за изпълнение на  договора  да освободи гаранцията 
за изпълнение на договора без да дължи лихви за периода, през който средствата 
са престояли законно при него.  
8.4. Да осигури присъствието на свой представител при приемането на стоките, 
разполагащ с надлежно пълномощно за подписване на приемателно-
предавателен протокол. 

 
ІХ.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 
9.1. Приемането на стоките се осъществява в присъствието на упълномощен 
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
9.2.  При приемането на стоките се подписва приемателно-предавателен 
протокол, удостоверяващ получаването на стоките, едновременно с 
представянето на разрешение за продажба, издадено от ИАЛ.  
 

Х.   КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 
 

10.1.Качеството на стоките, предмет на настоящия договор, следва да отговаря 
на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със 
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сертификат за качество и произход, издаден от компетентен орган в страната-
производител. 
10.2. Към датата на доставката срокът на годност на стоките, предмет на 
настоящия договор, следва да бъде не по-малък от 60 % от срока на годност, 
обявен от производителя. 

10.2.1. В случай на доставка на  медикаменти с по-кратък от договорения 
срок на годност, изпълнителя заплаща неустойка, както следва: 

от 59.99% до 50% - 5% върху стойността на доставката; 
от 49.99% до 40% - 10% върху стойността на доставката; 
от 39.99% до 30% - 30% върху стойността на доставката; 
от 29.99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 
под 20 % - 90% върху стойността на доставката. 

10.2.2. Доставката на медикаменти с по-малък от 40% от обявения от 
производителя срок на годност се извършва само с мотивирано решение на 
възложителя за конкретното количество, определено от него. 

10.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на 
пристигането и приемането, те не отговарят на договореното с настоящия 
договор. 
 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ, РЕКЛАМАЦИИ 
 

11.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да предяви рекламация пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за : 
а/ количество и некомплектност на стоките или техническата документация     

/ явни недостатъци /; 

б/ качество / скрити недостатъци /:  

   -при доставяне на стока не от договорения вид, посочен в т.1.1; 
   -при констатиране на дефекти при употреба на стоката.    

11.2. Рекламациите за явни недостатъци на стоките се правят в 14 дневен срок от 
датата на доставяне  със съответен протокол. 
11.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ е длъжен  да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 
установените дефекти в 15-дневен срок от констатирането им. 
11.4. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 
получената стока, основанието за рекламация и конкретното искане на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Към рекламацията се прилага копие от сертификата за 
качество, получено заедно с другите дължими документи по договора.  
11.5. В петдневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема 
рекламацията или я отхвърля.        
11.6. При рекламации с явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е длъжен в 5-
дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на 
мястото на доставяне количеството липсващи в доставката/некомплектни 
договорени стоки. 
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11.7. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната  
 част от платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ , като разходите и рисковете по новото доставяне са за 
сметка на  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
11.8.Рекламираните стоки се съхраняват от съответния краен получател до 
уреждане на рекламациите.  
 

XII.  ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  ЗАБАВА, НЕУСТОЙКИ 
 

12.1. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 
страна дължи неустойка в размер на законовата лихва, върху стойността на 
неизпълненото в договорените срокове задължение , както и обезщетение за 
претърпените вреди в случаите, когато те надхвърлят договорената неустойка. 
Сумата на неустойката, дължима от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, се осигурява 
от гаранцията за изпълнение на договора.  
12.2 Когато при наличие на рекламация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни 
задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок,същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2 % от цената на стоката в частта на 
рекламацията.                                                                                      
12.3. При виновна забава на една от страните, продължила повече от половината 
от срока за изпълнение на съответното задължение, другата страна има право да 
развали договора едностранно с 30-дневно предизвестие.  
12.4. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелства 
по чл. 47 от ЗОП, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно 
настоящия договор,без писмено предизвестие и без да дължи неустойки. 
 

ХІІІ. ФОРСМАЖОРНИ  ОБСТОЯТЕЛСТВА 
 

13.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди 
и загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила.  
13.2. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
13.3. „Непреодолима сила“ по смисъла на договора е непредвидено и/или 
непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след 
сключването на договора. 
13.4. Страната, засегната от непреодолима сила е длъжна да предприеме всички 
действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените 
вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в двуседмичен срок 
от настъпването на  непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи 
обещетение за настъпилите от това вреди. 
13.5. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията и 
свързаните с тях насрещни задължения се спира. 
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13.6. Не представлява “непреодолима сила” събитие, причинено по небрежност 
или чрез умишлено действие на страните или на техни представители и/или 
служители, както и недостига на парични средства на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
                                               

ХІV.СПОРОВЕ       
 

14.1. Възникналите през времетраенето на договора спорове и разногласия 
между страните се решават чрез преговори между тях. Постигнатите 
договорености се оформят в писмена форма и се превръщат в неразделна част от 
договора. 
14.2.  В случай на непостигане на договореност по предходния член, 
всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, 
включително споровете, породени от или отнасящи се до неговото тълкуване, 
недействителност, неизпълнение или прекратяване ще бъдат разрешавани 
според българските материални и процесуални закони от компетентния съд по 
реда на ГПК. 
 

ХV.  СЪОБЩЕНИЯ 
 

15.1.  Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този 
договор са валидни, ако са направени в писмена форма, подписани лично или от 
упълномощените представители . 
15.2. За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 
- датата на пощенското клеймо на обр.разписка-при изпращане  по пощата; 
- датата на приемането – при изпращане по телефакс 

15.3.За валидни адреси за приемане на съобщения, свързани с настоящия 
договор се смятат: 
  

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :                                    ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 
МБАЛ „Д-р Ст.Илиев” – АД                       
гр. Монтана 3400                                            
ул. „Сирма войвода” № 2                               
ТБ: Интернешънъл Асет Банк АД 
Сметка: BG71IABG74741001032600 
BIC код на банката :  IABGBGSF 
http://mbalmontana.com     
E-mail  : mbalmont@net-surf.net 

 

15.4. При промяна на адреса, съответната страна е длъжна да уведоми другата в 
тридневен срок от промяната. 
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ХVІ.  ДРУГИ   УСЛОВИЯ 
 

16.1. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, 
произтичащи от този договор на трети лица. 
16.2. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 
българско законодателство. 
 

ХVІІ.   ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ   РАЗПОРЕДБИ 
 

17.1. Договорът влиза в сила от 20.08.2014 г. и важи до 20.08.2015 г. 
17.2. Всяка от страните може да прекрати  договора, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
своите задължения, за което отправя писмено уведомление до отсрещната 
страна. 
17.3. При съставянето на настоящия договор се представиха следните 
документи :           

1.Решение на Изпълнителния директор № .....от .............................. г. ; 
2.Удостоверение за актуално съдебно състояние на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ; 
3.Документи по т.7.4. от настоящия договор. 

 
      Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра  – по един за 
всяка от страните и се подписа, както следва: 
 

 

 

 

ЗА  ВЪЗЛОЖИТЕЛ: …………….                    ЗА  ИЗПЪЛНИТЕЛ: ……..……… 

 

                             Д-Р  ЦВ.ТОДОРОВ 
ИЗП.ДИРЕКТОР   

 

 

 

 

                                     ……………     

                             ПЛ. ГЕОРГИЕВА 
                             ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ   
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 8 

 
 
 

ОБРАЗЦИ 
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Образец № 1 

 

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 
 

 

№ 

 

ДОКУМЕНТИ 

 

Вид на 

документите  

(оригинал или 

заверено 

копие) 

 Плик № 1 - “Документи за подбор”,  съдържащ: 
 

1. Списък с документите, съдържащи се в офертата  - Образец № 1  

2. Заявление за участие - Образец № 2  

3. Административни сведения  - Образец № 3  

4. 

Оригинал или нотариално заверено копие на удостоверение за актуално 

състояние, а когато участникът е физическо лице-нотариално заверено 

копие от документ за самоличност. 

 

5. 

Оригинал или нотариално заверено копие на документи, удос-товеряващи 

представителната власт на лицето, от което изхожда предложението, в 

случай, че това не е законния представител на участника. 

 

6. 

Заверени копия от документи за регистрация, заверени от участника с 

подпис и печат - Булстат, ЕИК, данъчна регистрация – обща и по Закона за 

данък върху добавената стойност /ако има такава 

 

7. 
Декларация за запознаване с условията в документацията и приемане на 

условията  -Образец № 4 

 

8. 
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, 

т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 и ал.5 от ЗОП - Образец № 5 

 

9. 
Декларация по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП за участие на подизпълнители - 
Образец № 6 

 

10. 
Декларация от подизпълнител, че е съгласен за участие в процедурата като 

такъв  - Образец № 7 

 

11. 
Декларация по чл.56,ал1,т.12 от ЗОП за приемане условията на договора - 

Образец № 8 

 

12. 
Документ за внесена гаранция за участие – вносна бележка или банкова 

гаранция  

 

13. Разрешение за търговия на едро с лекарства  

14. 
Декларация, че предложената цена на съответния медикамент е съобразена 

с пределната такава 

 

15. 

Декларация - списък на сключените основни договори за доставка на 

медикаменти, извършени през последните три години, включително 

информация за стойност, срок и възложител за всеки посочен договор 

 

16. 

Декларация от участника, че гарантира постоянно наличие на медикаменти 

съгласно предложението си и изпълнение на заявките в посочения срок 

след съответната заявка 

 

17. 

Декларация от участника, съдържаща доказателства за технически 

възможности : технически лица, включително тези, отговарящи за 

качеството; техническо оборудване с което разполага участникът за 

изпълнение на поръчката 
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18. 
Референции (препоръки) за добро изпълнение, доказващи възможностите 

на Участника  

 

19. 
Други необходимите разрешителни и лицензии, свързани с изпълнението 

на обществената поръчка 

 

20. 

Оторизационен документ от съответния производител на медикамента, 

удостоверяващ представителната власт на участника и обстоятелството, че 

същият е изрично упълномощен за участие в настоящата открита 

процедура 

 

21. Списък на представените оторизации  

22. Документ за закупена документация - копие, заверено от Участника  

23. Други документи, представени по избор от участника  

  
 

 
Плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", 

съдържащ: 

 

1. Техническо предложение – Образец № 9  

2. 
Техническа спецификация – Образец № 10 (10.1 и/или 10.2 - за съответната 

позиция за която участва ) 

 

3. Магнитен носител.  

  
 

  Плик № “3” с надпис „Предлагана цена”, съдържащ: 
 

1. 
Ценова оферта - Образец № 11 ( 11.1 и/или 11.2 - за съответната позиция за 

която участва ) 

 

2. Магнитен носител.  

 

 

 

Дата: …...............2014 г.    

Подпис и печат: .......................................................     

               ........................................................                     
                                                                                        (име и Фамилия)                      

                    (длъжност на представляващия Участника)     
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ОБРАЗЕЦ № 2 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ 

 
 

 

Настоящото заявление е подадено от ………………………………………… …. 

 

………………………………………………………………………………………….  
(наименование на участника) 

 

и подписано от………………….………………………………..…………………. 
(трите имена и ЕГН) 

 

…………………………………….…………………………………………………… 

 

в качеството му на ………………………………………………….……………… 
(длъжност) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

 

Заявяваме, че желаем да участваме в откритита проце дура за избор на 

изпълнител по обществена поръчка с предмет:  

„ Доставки на медикаменти ” 
на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, гр. Монтана” 

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

 

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

офертата до изтичане на  деветдесет (90) календарни дни ,считано от датата на 

отварянето на офертите. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас до подписване на договора 

настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя, което 

ще бъде безусловно гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата. 

Заявяваме, че ако поръчката бъде възложена на нас ще изпълним обекта на 

поръчката в съответствие с изискванията, заложени в Техническата спецификация на 

настоящата поръчка. 

 

 

 

 
Дата: ……………2014 г.     Подпис и печат: …………………. 
          /име, длъжност/ 

 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : „ Доставки на медикаменти ” 
МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД – гр.Монтана 

 

ОБРАЗЕЦ № 3 
 

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 
 

1. Наименование на участника ……………………………………………… 

 

2. Координати: 

Адрес:……………………………………………………………………… 

Телефон № …………………………. 

Факс: ………………………………... 

Е-mail: ………………………………. 

3. Данни за ръководителя /представляващия/ участника: ………………  

 

………………………................................................................................. 
(трите имена) 

 

………………………………………………………………………….……….. 
(данни по документ за самоличност) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
(длъжност) 

Телефон №.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

4. Лице за контакти:.……….…………………………………………………… 
(трите имена) 

 

…………………….……….…………………………………………….……… 
(длъжност) 

 

Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………. 

 

5. Обслужваща банка……………………………………………………….…... 
(наименование на обслужващата банка)  

 

…………………………………………………………………………………… 
(адрес на банката)  

 

……………………………………………………………………………………………… 
(IBAN сметка, BIC код на банката) 

 

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………... 

Булстат /ЕИК/.............................. 

ИН по ЗДДС................................ 

 

 

 

 

Дата: ……………2014 г.                 Подпис и печат: …………………. 
          /име, длъжност/ 
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ОБРАЗЕЦ № 4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за запознаване с условията в документацията и приемане на условията 

Долуподписаният ...................................................................................... 
                                                /трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/ 

с постоянен адрес: гр.............................. ул................................... №………. ет….. 

лична карта № ………………, изд. на …………….. г. от МВР - гр………………. 

в качеството си на  ....................................................................... 
                                                             /лице съгласно чл.47 ал.4 от ЗОП/ 

на   ……………………………........................................... 
                        /име на участника – юридическо лице/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на 

…………......................................…………. съд  

с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ …………. 

с настоящата декларация 

ДЕКЛАРИРАМ: 
че като представляващ ............................................................. за участие в откритата                            

/име на участника – юридическо лице/ 

процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет : 

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

1. Запознат съм с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за 

участие в настоящата обществена поръчка и ги приемам без възражения; 

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в откритата процедура за възлагане 

на обществената поръчка и всички действащи технически норми и стандарти, които се 

отнасят до изпълнението на поръчката; 

3. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог 

данните за обществената поръчка; 

4. Задължавам се да спазвам действащите в страната норми, стандарти и изисквания по 

безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност и всички други нормативи, свързани с 

изпълнението на обществената поръчка 

 

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

данни. 

 

 

Дата...............2014г.                                ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

/подпис, печат/ 
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                                                                    ОБРАЗЕЦ №5  

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл 47, ал.9 

 

за обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т.1, б. „а” до „д”, т.2 и т.3, ал. 2, т.1 и т.3 и ал.5 от ЗОП 

 

 Долуподписаният 

………………………….……………………………..…………..…….. 
(трите имена) 

 

л.к.№……………..……….….…..… издадена на   ……………...………………….……год. 

от…………………..…., град………………………………………………………………….. 

жител на гр. ………………………………община…………….…………………………….. 

адрес: гр. …………………………………..община …………………………………….…… 

ул. …………………..…………………..№……бл.№…………, ап. ………, ет. ……… ……. 

 

В качеството си на ……….……….………………....………….………………  
(управител/изпълнителен директор, съдружник, член на УС, член на борд на директорите) 

 

на ……………………………………………………………………………………………..… 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 

………………...………………………………………………………………………………… 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на 

…………......................................…………. съд  

с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ …………. 

с настоящата декларация 

 

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

1. Не съм осъждан /реабилитиран съм/ с влязла в сила присъда за: 

а/ престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл.253-260 от Наказателния кодекс (НК); 

б/ подкуп по чл.301-307 от НК; 

в/ участие в организирана престъпна група по чл.321 и 321а от НК; 

г/ престъпления против собствеността по чл.194-217 от НК; 

д/ престъпление против стопанството по чл.219-252 от НК. 

2. Представляваното от мен юридическо лице не е обявено в несъстоятелност. 

3. Представляваното от мен юридическо лице не е в производство по ликвидация или в 

подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове. 

4. Представляваното от мен юридическо лице не е в открито производство по 

несъстоятелност, не е сключило извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 

740 от Търговския закон, не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си. 

5. Представляваното от мен юридическо лице няма парични задължения към държавата 

и към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, 

установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 
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отсрочване на тези задълженията, нито има парични задължения, свързани с плащането на 

вноски за социално осигуряване или данъци, съгласно правните норми на държавата, в която 

участникът е установен. 

6. Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния 

кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки . 

7. Представляваното от мен юридическо лице няма член на управителен или контролен 

орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски 

пълномощник, който да е свързано лице по смисъла на § 1, т.1 от Допълнителните разпоредби 

на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси с Възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация, не е сключило договор с лице по 

чл.21 или чл.22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.   

    

Задължавам се да уведомя Възложителя за всички настъпили промени в декларираните 

по- горе обстоятелства в 7-дневен срок от настъпването им. 

   

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

данни. 

 

 

 

Дата: .................2014 г.                                   ДЕКЛАРАТОР: ...................................... 
 (подпис, печат)  

 
 

 

 

УТОЧНЕНИЯ 

Декларацията се попълва от представителите на Участника, когато юридическите лица са установени (регистрирани в 

Република Бълагрия). 

Когато кандидатите или участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 2, т. 2 от ЗОП се прилагат, 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 лицата по чл. 105 от Търговския закон, без ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 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 овластените лица по чл. 235, ал. 2 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. 244, ал. 4 от Търговския закон; 

6. във всички останали случаи - за лицата, които представляват кандидата или участника. 

Декларация се представя и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединение, което не е юридическо 
лице и от подизпълнителите на участника.  

 
При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния документ към 
настоящата декларация. 
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ОБРАЗЕЦ № 6 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за участие на подизпълнители  

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

Долуподписаният ...................................................................................... 
                                                /трите имена по лична карта, екв. за чужд гражданин/ 

с постоянен адрес: гр.............................. ул................................... №………. ет….. 

лична карта № ………………, изд. на …………….. г. от МВР - гр………………. 

в качеството си на  ....................................................................... 
                                                             /лице съгласно чл.47 ал.4/ 

на   ……………………………........................................... 
                        /име на участника – юридическо лице/ 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на 

…………......................................…………. съд  

с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ …………. 

с настоящата декларация 

ДЕКЛАРИРАМ: 

че като представляващ ............................................................. за участие в откритата 
                                                                    /име на участника – юридическо лице/ 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„ Доставки на медикаменти ” 

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД , гр.Монтана 
ЩЕ ПОЛЗВАМ   

НЯМА ДА ПОЛЗВАМ ПОДИЗПЪЛНИТЕЛ. 

Подизпълнителят/ите/, който /които/ ще ползвам е /са/:   

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

………………………………………………………. 

Участието на подизпълнителя/ите/ представлява ............ % /................... процента/ 

от общата стойност на поръчката. 

Приемам да отговарям за действията, бездействията и работата на посочения/ите/ 

подизпълнител/и/, като за свои действия, бездействия и работа.  

Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за 

неверни данни.  

 

 

Дата...............2014 г. 

ДЕКЛАРАТОР: ............................ 

/подпис, печат/ 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

 

Долуподписаният ......................................................................................................... 
(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 
(данни по документ за самоличност) 

 

в качеството си на ………….………..…………………………………..................….……… 
(длъжност) 

 

на подизпълнител: .……………………………………………………………......... .....…… 
(наименование на подизпълнителя) 

със седалище ........................................ и адрес на управление: гр…………………… 

ул.”………...........................................…….” №…… вписано в търговския регистър на 

…………......................................…………. съд  

с решение по ф. д. № ........./.......... г. на същия съд, с ЕИК по БУЛСТАТ …………. 

с настоящата декларация 

 

ДЕКЛАРИРАМ, 

че като представляващ на 

 

 .................................................................................................................. 
(наименование на участника) 

съм съгласен да участвам в откритита процедура за възлагане на обществена 

поръчка с предмет: „ Доставки на медикаменти ” на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД 

гр.Монтана  като подизпълнител на участник  

…………………………………………………………………………………….. 
(наименование на участника) 

 

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

участваме в горепосочената процедура със самостоятелна оферта.  

Запознати сме с изискванията на чл.55 и чл.56, ал.2 от ЗОП и с документацията за участие. 

 

Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са: 

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

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

/избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка, които ще бъдат 

изпълнени от Вас, като подизпълнител/. 

 

Известна ми е предвидената в чл.313 от Наказателния кодекс отговорност за неверни 

данни. 
 

Дата: ……………2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:  .................................. 
                                                                                                                                       (подпис, печат)  

 

Забележка: Декларацията се попълва от всеки подизпълнител по отделно. 
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ОБРАЗЕЦ № 8 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56 , ал.1 , т.12 от ЗОП 

за приемане на условията на договора 

      

 

Долуподписаният /ата/: .................................................................................................... 
(собствено, бащино, фамилно име) 

с  ЕГН: .........................., притежаващ л.к. № ............................, издадена на ....................,  

от ..............................., с постоянен адрес: гр.(с) ........................., община ....................., 

област ............................, ул. ............................................., бл. ........., ет. .........., ап. ......., 

тел. ............................, факс ..............................., е-mail ...................................................., 
 
в качеството си на ............................................................................................................... 

(длъжност) 

на .........................................................................................................................................., 
(наименованието на участника/подизпълнителя – юридическо лице) 

 
 

Относно обществена поръчка с предмет 

„ Доставки на медикаменти ” 
на МБАЛ "Д-р Стамен Илиев" АД – гр.Монтана 

 
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ: 

 

 

1. Запознати сме с всички условия и предмета на настоящата поръчка. 

 

2. Запознат съм и приемам условията в проекта на договора 

 

3. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата и всички действащи 

норми и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката. 

 

4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните 

за поръчката. 

 

5.   Валидността на офертата е 90 дни считано от датата на отваряне на офертите . 

 
 

 
Дата: ……………2014 г.    ДЕКЛАРАТОР:  .................................. 

 /подпис и печат/ 
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Образец № 9 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 
за участие в открита процедура за възлагане  

на  обществена поръчка с предмет: 

 „ Доставки на медикаменти ” 
за нуждите на 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД  - гр. Монтана 

 

           от …………………………………………….…………….., 

с ЕИК / БУЛСТАТ  ……………………., със седалище и адрес на управление: 

гр./с. …………………………………, общ. …………….…….., обл. …………………….., 

ул. ……………………..……, № ……………….., вх. ………., ет. ……….., ап. ……….., 

тел: …………….., факс: …………, e-mail: ……………………………….., 

представлявано от …………………………………………………….. в качеството му на 

………………………………………………………………………………….. 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 
С настоящето Ви представяме нашето техническо предложение за участие в обявената 

от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с обект : 

„ Доставки на медикаменти ” 

на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев”АД – гр.Монтана, 

 за срок от 12 месеца .  

С подаване на настоящата оферта направените от нас предложения и поети 

ангажименти са валидни за срок от 90 / деветдесет / календарни дни, считано от датата на 

отваряне на офертите . 

Предлагаме да извършим доставките периодично, за своя сметка, до Болничната аптека 

при МБАЛ “Д-р Стамен Илиев”АД - гр. Монтана, в срок до  

……./……………………………/ часа от получаване на обикновенна писмена заявка 

предадена по електронен път и в срок до 

 ……./……………………………/ часа от получаване на всяка спешна заявка . 

Предлагаме плащането на  медикаментите  да се извършва отложено в срок от………… 

/……………………………../ дни от датата на издаване на фактура.    

Гарантираме остатъчен срок на годност на медикаментите към датите на доставка  

……/……………………………../ % от обявения от производителя . 

Съгласни сме в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки  да ги 

подменим незабавно с нови. 

 

Приложение към техническото предложение: 

1. Техническа спецификация (Образец № 10) на медикаментите за позициите, за 

които участвам. 

 

 

Дата: …...............2014 г.                               Подпис и печат: .......................................................   

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

(име и Фамилия)                      

 (длъжност на представляващия Участника)     



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : „ Доставки на медикаменти ” 
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев ” АД – гр.Монтана 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 

      Образец № 10. … 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ  на ………………………………………..  за 

Обособена позиция № … - Медикаменти ……………... ПЛС  

        

 № 
Код по 

АТС 

Генерично наименование 

на медикамента 

Търговско 

наименование на 

медикамента 

Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 
Производител Оторизация 

                

1               

2               

3               

…               

…               

…               

        

        

 Дата:   Подпис, печат:   

      /име и фамилия/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация. 

Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница на 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор Обявления на адрес : 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54 
 

 

 

 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : „ Доставки на медикаменти ” 
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев ” АД – гр.Монтана 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 

 

        Образец № 11.1 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ………………………………………………………..  за 

Обособена позиция № 1 - Медикаменти включени в ПЛС  

           

 № 
Код по 

АТС 

Генерично 

наименование 

на 
медикамента 

Търговско 

наименование 

на медикамента 

Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 

Цена 

изчислена на 

база 
референтна 

стойност в лв. 

с ДДС 

Единична 

цена в лв. 

с ДДС 

Обща 

стойност 

в лв. с 
ДДС 

Производител Оторизация 

                      

1                     

2                     

3                     

…                     

…                     

…                     

           

           

   Обща стойност на ценовото предложение :    

           

 Дата:   Подпис, печат:      

      /име и фамилия/    

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

� Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация. 

Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница на 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор Обявления на адрес : 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54 
 

 

 

 



Открита процедура за обществена поръчка  с предмет : „ Доставки на медикаменти ” 
МБАЛ „ Д-р Стамен Илиев ” АД – гр.Монтана 

 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 
3400, гр. Монтана, ул. „Сирма войвода” №2,  �096/305150,  fax  096/307554, 

e-mail: mbalmont@net-surf.net, http://mbalmontana.com 

 

 

 

        Образец № 11.2 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ на ………………………………………………………..  за 

Обособена позиция № 2 - Медикаменти извън ПЛС  

           

 № 
Код по 

АТС 

Генерично 

наименование 

на 
медикамента 

Търговско 

наименование 

на медикамента 

Единица 

мярка 

Прогнозно 

количество 

Пределна 

цена в лв. с 

ДДС 

Единична 

цена в лв. 

с ДДС 

Обща 

стойност 

в лв. с 
ДДС 

Производител Оторизация 

                      

445                     

446                     

447                     

…                     

…                     

…                     

           

           

   Обща стойност на ценовото предложение :    

           

 Дата:   Подпис, печат:      

      /име и фамилия/    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Възложителят осигурява пълен достъп до настоящата документация. 

Образците за попълване могат да бъдат изтеглени от официалната страница на 

МБАЛ „Д-р Стамен Илиев” АД, сектор Обявления на адрес : 

http://www.mbalmontana.com/page/show/54 
 

 


