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ОБРАЗЕЦ №1 

ДО ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА- БЯЛА 

ГР. БЯЛА, П.К. 7100 

УЛ. „ДРЯНОВО” № 3 

 

ОФЕРТА- ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по обособени позиции:….... 

 

І. ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИКА 

Настоящата оферта e подадена от: ____________________________________________________ 

                                                      /наименование на участника/ 

и подписана от: 

______________________________________________________________________ 

                                                            /три имена/ 

в качеството му/им на ________________________________________________________________ 

                                                                       /длъжност/ 

 

II. АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ 

1. Адрес по регистрация: _______________________________________________________________ 

                                          /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 

2. Адрес за кореспонденция: ____________________________________________________________ 

                                          /пощенски код, град, община, кв., ул., бл., ап./ 

Телефон №: ________________________; 

факс №: ____________________________; 

e-mail:___________________________; 

 

2. Лице за контакти: __________________________________________________________________ 

Длъжност: ______________________________________________________________________ 

Лична карта №____________________, издадена на ______________ от ____________________ 

телефон/ факс: _____________________ 

 

3. Обслужваща банка: ___________________________________. 

Сметката, по която ще бъде възстановена гаранцията за участие: 

IBAN _____________________________, BIC _________________ 

Титуляр на сметката: __________________________________________________________________ 

 

Сметката, по която ще бъдат извършвани разплащанията по договора, ако участникът бъде 

определен за изпълнител на поръчката: 

IBAN _____________________________, BIC _________________ 

Титуляр на сметката: __________________________________________________________________ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,  

 

1. Заявяваме, че желаем да участваме в обявената от Вас процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” по обособени 

позиции:...........… 

2. Запознати сме и се задължаваме да спазваме условията за участие в процедурата. 

Запознати сме и се задължаваме да спазваме етичните клаузи на настоящата процедура. 

3. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в техническото 

предложение) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта, сме включили 
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всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в описания 

вид и обхват. 

4. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 

документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай, че 

същата ни бъде възложена и че ще изпълним поръчката в съответствие с приложените към 

настоящата оферта и неразделна част от нея „Техническа оферта” и „Ценова оферта”. 

5. Задължаваме се да не разпространяваме по никакъв повод и под никакъв предлог 

данните, свързани с поръчката, станали ни известни във връзка с участието ни в откритата 

процедура. 

6. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ ще ползваме следните 

(невярното се зачертава) подизпълнители: 

Подизпълнител 

избройте имената 
Адреси на подизпълнителите 

  

  

  

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените 

подизпълнители за участието им. 

7. Съгласни сме валидността на нашето предложение да бъде ………………. дни, но 

не по-малко от 120 календарни дни от датата на получаване на офертата и то ще остане 

обвързващо за нас, като може да бъде прието по всяко време преди изтичане на този срок. 

8. До подготвянето на договор, това предложение ще формира обвързващо 

споразумение между двете страни. 

9. Подаването на настоящата оферта удостоверява безусловното приемане на  всички 

изисквания и задължения, поставени от възложителя в провежданата процедура. 

Приемаме, че изборът на възложителя е единствено и изключително негово право. 

10. Като неразделна част от настоящата оферта, представяме: 

Списък на всички документи (съответно копия на документи), в подписан и 

подпечатан вид. 

11. Друго................................................................................................................ 

(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и 

обстоятелства). 

12. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал.9  от ЗОП- Образец №3. 

13.Доказателства по чл. 49 от ЗОП 
 

Описват се всички представени от участника документи (задължителни и други - по преценка на 

участника), включително документи относно лицата, представляващи участника и относно 

подизпълнителите - ако такива се предвиждат, доказателства за техническите възможности на 

участника, които, съгласно чл. 57, ал. 2 от ЗОП и настоящата документация, следва да бъдат поставени 

в плик № 1 „Документи за подбор”. 

 

Дата:........................ г.                                                                                 .......................................... 

(Подпис и печат) 
 

*** Когато участник в процедурата е обединение, настоящия образец на оферта се представя за 

обединението - участник, като се попълва и подписва от лицето, което е упълномощено от членовете на 

обединението, съгласно споразумението/ договора за създаване на обединение. 
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ОБРАЗЕЦ №2 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

ЗА РЕГИСТРАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ТЪРГОВСКИЯ РЕГИСТЪР 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

Представляваният от мен участник е регистриран по Закона за Търговския регистър и 

неговият единен идентификационен код (ЕИК) е: ...................................... 

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

                                                                                                                     (подпис, печат) 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 3 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП 

и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 от ЗОП 

1. Подписаният: …………………………………………………………………...................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

2. Подписаният: …………………………………………………………………...................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

3. … 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

1. Не съм осъден с влязла в сила присъда, освен ако съм реабилитиран, за: 

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

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

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

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

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

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

е) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и 

безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на 

работниците; 

ж) престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на 

процедури за възлагане на обществени поръчки. 

2. Представляваният от мен участник: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

националните закони и подзаконови актове; 

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

г) не е в открито производство по несъстоятелност, не е сключил извънсъдебно 

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

кандидатът или участникът е чуждестранно лице – не се намира в подобна процедура, 

съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е 

под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си; 

д) не е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението, включително за 

нарушения, свързани с износа на продукти в областта на отбраната и сигурността; 
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3. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на 

Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

4. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 

от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси. 

5. Декларираните от мен обстоятелства по т. 1 – 4 от настоящата декларация не са 

налице спрямо мен в държавата, в която съм установен. 

 

Информация за посочените по-горе обстоятелства се съдържа в следните публични 

регистри: ............................................................. . 

 

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

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя 

Възложителя в седемдневен срок от настъпването им. 

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

         (подпис, печат) 

ПОЯСНЕНИЕ: В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подписва задължително 

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

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

лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд език се представя 

и в превод. 

„Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителните разпоредби на Закона за обществени 

поръчки са: 

1. роднини по права линия без ограничения;  

2. роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 

3. роднини по сватовство – до втора степен включително; 

4. съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

5. съдружници; 

6. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

7. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 

право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и 

лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 

Ръководните длъжности в администрацията са посочени в Единния класификатор на длъжностите 

в администрацията, раздел „А”. 

Лице по чл. 21 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, с изключение на лице по чл. 3, т. 1, 2, 3, 

6, 11, 12 и 20, което няма право в продължение на една година от освобождаването му от длъжност да 

сключва трудови или други договори с търговските дружества или кооперации, по отношение на които в 

последната година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е осъществявало 

действия по разпореждане, регулиране или контрол, или е сключвало договори с тях, както и да е съдружник, 

да притежава дялове или акции, да е управител или член на орган на управление или контрол на такива 

търговски дружества или кооперации. Ограниченията се прилагат и за търговските дружества, свързани с 

изброените. 

Лице по чл. 22 от ЗПУКИ е лице, заемащо публична длъжност, което в последната година от 

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

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

Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение 

на една година от освобождаването му от длъжност да участва или да представлява физическо или 

юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало длъжността. Забраната за 

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

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

държава, се прилага и за юридическо лице, в което публичното лице е станало съдружник, притежава дялове, 

или е управител или член на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност. 
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ОБРАЗЕЦ №4 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за участието или неучастието на подизпълнители 

по чл. 56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

Участникът ........................................................................................................ 

(посочете фирмата на участника),  

когото представлявам: 

 

1. При изпълнението на горецитираната обществена поръчка по обособена позиция 

№............. няма да използва/ ще използва подизпълнители; 

 

2. Подизпълнител/и ще бъде/ бъдат:............................................................, 

(изписват се наименованията на фирмите на подизпълнителите), 

които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в процедурата; 

 

3. Видовете дейности, които ще изпълняват и дела на участието им е, както следва: 

……………………………………………………………………………………………………........ 

……………………………………………………………………………………………………...... . 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

Дата:.............................. г.                                              Декларатор:………………… 
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ОБРАЗЕЦ №5 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за съгласие за участие като подизпълнител 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи  за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

 

От името на представляваното от мен дружество: …………………………………………....... 
(посочете юридическото лице, което представлявате) 

изразявам съгласие да участваме като подизпълнител на ........................................................... 
(посочете участника, на който сте подизпълнител) 

при изпълнение на горепосочената поръчка в частта на обособена позиция ............................. 

 

2. Видовете дейности, които ще изпълнявам и дела на участието ми е, както следва: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

3. [Аз лично/Представляваното от мен дружество] не [участвам/участва] в посочената 

процедура със самостоятелна оферта, включително като член на обединение. 

4. Не съм осъден 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; 

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

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

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

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

е) престъпление по  чл. 108а от Наказателния кодекс - при възлагане на поръчки по 

чл. 3, ал. 2; 

5. Представляваният от мен подизпълнител: 

а) не е обявен в несъстоятелност; 

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

националните закони и подзаконови актове; 

в) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно - осигурителния 

процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на 

компетентен орган, няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен. 

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

Закона за обществените поръчки с възложителя или със служители на ръководна длъжност в 

неговата организация; 

7. Представляваният от мен подизпълнител не е сключил договор с лице по чл. 21 или 

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

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

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



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №6 

Д Е К Л А Р А Ц И Я , 

съдържаща списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката, извършени през последните три години, 

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗОП 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи  за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

През предходните 3 (три) години, считано до датата, определена като краен срок за 

представяне на офертите, представляваният от мен участник е изпълнил следните доставки, 

които са еднакви или сходни с предмета на поръчката: 

 
Година 

№ по ред 

Обекти 

(кратко описание) 

Получател период на изпълнение Стойност 

/х. лв./ 

2012 г.     

n     

n+1   Всичко за 2012 г.  

2013 г.     

n     

n+1   Всичко за 2013 г.  

2014 г.     

n     

n+1   Всичко за 2014 г.  

    Общо за периода   

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

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



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №7 

ДЕКЛАРАЦИЯ, 

съдържаща списък на транспортните средства за превоз , 

съгласно чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП 

 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

че на основание чл. 51, ал. 1, т. 3 от ЗОП и изискванията на документацията за участие 

ще разполагам със следните транспортни средства за изпълнение на предмета на поръчката: 

 

1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................. 

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

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



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №8 

ДЕКЛАРАЦИЯ, 

съдържаща списък на обектите за производство и/или търговия 

 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти и 

медицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

 

ДЕКЛАРИРАМ: 

 

че във връзка с изискванията на документацията за участие ще разполагам със следните 

обекти за производство и/или търговия: 

 

1. .............................................................................................................................................. 

2. .............................................................................................................................................. 

3. .............................................................................................................................................. 

4. .............................................................................................................................................. 

 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 

неверни данни. 

 

 

 

 

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

 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №9 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 

 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………..........., 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на на медикаменти 

и медицински консумативи  за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Не съм свързано лице, а представляваният от мен участник не е свързано 

предприятие с друг участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка предмет: 

„Доставка на на медикаменти и медицински консумативи  за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по обособени позиции:...........…; 

2. Аз, лично и/или представляваният от мен участник не сме участвали при 

изработването на техническите спецификации в документацията за участие в процедурата. 

 

 

 Известна ми е предвидената в чл. 313 от Наказателния кодекс отговорност за вписване 

на неверни данни в настоящата декларация. 

 

 

 

 

 

 

 

Дата: ....................г.  Декларатор: .......................... 

гр. ........................ (подпис) 
 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №10 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

по чл. 56, ал. 1, т. 11 от Закона за обществените поръчки  

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на на медикаменти 

и медицински консумативи  за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

ДЕКЛАРИРАМ, че: 

Съм спазил изискванията за закрила на заетостта, включително минималната цена на 

труда и условията на труд. 

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



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №11 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

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

за приемане на условията в проекта на договора 

Подписаният: …………………………………………………………………........................... 
(трите имена) 

Данни по документ за самоличност ........................................................................................  
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването) 

в качеството си на ................................................................................................................................ 
(длъжност) 

на Участник: ……………………………..…………………………………………………………, 

в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на на медикаменти 

и медицински консумативи  за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени 

позиции” по обособени позиции:...........…, 

ДЕКЛАРИРАМ: 

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

(ненужното се зачертава ) условията в него. 

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



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №12 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ 

ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

ДО 

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА- БЯЛА 

Адрес: 

ул. „Дряново” № 3 

гр. Бяла 

Република България 
 

Известени сме, че нашият Клиент, [наименование и адрес на участника], наричан за 

краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше Решение 

№…………………….. 2015 г. открита процедура за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на на медикаменти и медицински консумативи  за Държавна 

психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” по обособена позиция: № 

____________________“. 

Също така сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и 

разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в 

офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в 

размер на (словом: ) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията, 

съгласно обявлението по процедурата]. 

Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на 

Банката], с настоящото поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по 

посочената от Вас банкова сметка, сумата от (словом: ) 

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ], в срок до 3 (три) 

работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо Вашата 

декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия: 

a) оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване на офертите; 

б) обжалва решението на възложителя за определяне на изпълнител – до решаване на 

спора; 

в) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за 

обществената поръчка в едномесечен срок след изтичането на срока за обжалване на 

решението за определяне на изпълнител в случаите, когато не е подадена жалба, или е 

подадена жалба, но не е поискано налагане на временна мярка. 

Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде 

изпратено до нас в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/ телеграф от обслужващата Ви 

банка, потвърждаващ, че Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез 

препоръчана поща и, че подписите на същото правно обвързват Вашата страна. Вашето 

искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба за плащане, 

или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес. 

Тази гаранция влиза в сила от ………….часа на …………..г. [посочва се датата и часа 

на крайния срок за представяне на офертите]. 

Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се 

дата и час, съобразени с Обявлението и документацията – минимум 180 (сто и двадесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за представяне на офертите], до която дата, 

какъвто и да е иск по нея, трябва да бъде получен от нас./ 

След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, независимо дали това писмо-

гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно, веднага след като вече не е 

необходима или нейната валидност е изтекла (което от двете събития настъпи по-рано). 

Гаранцията се издава в полза на Държавна психиатрична болница- Бяла и не може да 

бъде прехвърляна. 

Подпис и печат, 

(БАНКА) 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №13 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на на медикаменти и медицински консумативи  за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по обособени позиции: ____________________ 

 

До:____________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

От:_____________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, 

ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, 

ЕГН __________, на длъжност _____________________. 

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

С настоящото, Ви представяме нашето техническо предложение за изпълнение на 

обявената от Вас процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на на 

медикаменти и медицински консумативи  за Държавна психиатрична болница- Бяла по 

обособени позиции” по обособени позиции: ____________________. 

Техническото предложение е изготвено въз основа на изисквания към предмета на 

поръчката, описани в документацията за участие. Запознати сме с всички условия и 

изисквания в поръчката и приложенията към нея, като с настоящото  правим следните 

обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка. 

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

изтичане на срока на валидност на нашата оферта. 

Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено и в срок поръчката в пълно 

съответствие с гореописаното предложение. 

Ние предлагаме да организираме и изпълним поръчката в посочената документация, 

техническите спецификации и изисквания, при следните условия: 

1. Срок за изпълнение на поръчката – 12 (дванадесет) месеца, считано от датите, 

посочени в чл. 10 от документацията за участие.  

2. Предлагаме да извършим доставките периодично, за своя сметка, до склада на 

ДПБ- Бяла в срок до ……. /……………………………/ часа от получаване на писмена заявка 

от възложителя. 

3. Съгласни сме остатъчният срок на годност на медикаментите и медицинските 

консумативи да е не по-малко от 60 % (шестдесет на сто) от обявения от производителя към 

датата на всяка доставка. 

4. Съгласни сме, в случай на незапечатани и/или в лошо състояние опаковки с 

медикаментите и медицинските консумативи , да ги подменим незабавно с нови. 

5. Задължаваме се да покрием всички изисквания на възложителя, посочени в 

Техническата спецификация от настоящата документация. 

6. Други условия: ................................................................................................................... 

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

 

Подаването на настоящото предложение удостоверява безусловно приемане на всички 

изисквания, поставени от възложителя в провеждането на процедурата. 

 

 

ДАТА: _____________ г.   ПОДПИС и ПЕЧАТ:______________________ 
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ОБРАЗЕЦ №14 

проект! 

 

Д О Г О В О Р 
№  ______________/_______________ 2015 г. 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медикаменти и медицински консумативи за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по обособена позиция: № ____________________” 

 

Днес, ......................2015 г. в гр. Бяла, Община Бяла, Област Русе, на основание чл.41 от 

Закона за обществените поръчки и Решение № ……. от ………………. г. на Директора на 

ДПБ-Бяла за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка на медикаментите и медицинските консумативи  за Държавна 

психиатрична болница- Бяла по обособени позиции”, се сключи настоящият договор 

между: 

 

1. ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА-БЯЛА, адрес: 7100 гр. Бяла, 

ул.“Дряново” № 3, БУЛСТАТ 000527045, представлявана от Д-р Олег Цветанов 

Церовски –Директор на ДПБ-Бяла и Таня Атанасова Минева-Гл.счетоводител на ДПБ-

Бяла, от една страна като ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

и 

2.      , гр.   , ЕИК   , със седалище и 

адрес на управление: гр.   ,  ул.”   ” № , тел.:    , 

представлявано от         , ЕГН    

  , наричан за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ” – от друга страна, в който страните се 

споразумяха за следното: 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да доставя на 

свой риск медикаменти и медицински консумативи по предварителни писмени заявки на 

Държавна психиатрична болница- Бяла (ДПБ- Бяла) по обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медикаментите и медицинските консумативи  за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по обособена позиция:     

        , наричани за краткост в договора 

„медикаменти  и консумативи“, конкретизирани по вид (търговска номенклатура), 

технически данни, количество и качество, съгласно представена оферта и Приложение №1, 

представляваща неразделна част от договора, срещу заплащане на договорената цена, 

посочена в раздел III. 

(2) Предметът на договора ще се реализира чрез периодични доставки по ред и 

условия, определени в раздел IV на настоящия договор. 

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя медикаментите и медицинските 

консумативи  първо качество и със срок на годност  не  по-малък от 60 % (шестдесет 

процента) от остатъчния срок на годност на всеки един от продуктите. Срокът се отчита към 

датата на доставката. В случай че стоките бъдат дарени, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да ги 

приеме и с по-малък остатъчен срок на годност. 

(4) Количествата са прогнозни и не задължават ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да ги закупи в 

пълен обем. Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява прогнозното 

количество. 
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II. СРОК НА ДОГОВОРА 

Чл. 2. (1) Договорът се сключва след представяне на гаранция за изпълнението му, в 

пълно съответствие с договореното, както и документите от компетентни органи, 

удостоверяващи отсъствието на обстоятелствата по чл. 47 от ЗОП. 

(2) Срокът на изпълнение на дейностите, предмет на този договор, е 12 (дванадесет) 

месеца, считано от ............................................... .  

 

III. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНИЯ 

 

Чл. 3. (1) За доставката на медикаменти и медициски консумативи по чл. 1 от 

договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единична цена 

за продукт, съгласно представената ценова оферта, представляваща неразделна част от 

договора, при условие, че стойността на фактурата съответства на количествата и 

стойността, отразени в подписания от страните приемо-предавателен протокол за 

съответната доставка.  

(2) Единичните цени са окончателни и не подлежат на промяна за срока на действие 

на договора, освен в предвиденото в чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г” от ЗОП изключение - при 

намаляване на договорените цени в интерес на възложителя или при условията и начина на 

ал. 4- 6 от настоящия член. 

(3)Цената е определена  до краен получател и не превишава регистрираната цена на 

производител ,плюс максимално допустимата надценка за търговец на едро  и спазвайки 

посочените  в Регистрите на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените 

продукти.Цените на отделните медикаменти задължително  да са съобразени  и да не са по-

високи от цените  в Приложение №2-Позитивен списък лекарствени продукти  заплащани  от 

бюджета  на лечебните заведения по чл.5 от Закона за лечебните заведения и Регистър на 

пределните цени на лекарствените продукти, отпуснати по лекарско предписание. 

(4)  Цената е  фиксирана  и не подлежи на промяна за срока на договора .Цената 

подлежи на  промяна  при  промяна на регистриранат цена на производител или вносител. 

 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен при промяна на цена на медикаментите или 

медицинските консумативи  да представя доказателства за промяна цената на производител 

или вносител и да не са по-високи от цените  в Приложение №2-Позитивен списък 

лекарствени продукти  заплащани  от бюджета  на лечебните заведения по чл.5 от Закона за 

лечебните заведения и Регистър на пределните цени на лекарствените продукти, отпуснати 

по лекарско предписание..  

(5) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен писмено да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ преди 

доставката за промяна на цената. Цената подлежи на одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В 

случай, че не постъпи възражение от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 24-часов срок от деня на 

уведомлението се счита, че цената е одобрена.  

(6) Доставната цена на всеки един продукт от посочените в чл. 1 включва ДДС и 

всички други разходи по доставката до франко склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 4. (1) Заплащането на доставените медикаменти и медицински консумативи  по 

чл. 1, ал. 1 от договора се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с платежно нареждане в срок до 30 

(тридесет) дни след доставката, въз основа на надлежно оформени фактури по банковата 

сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: BIC: _________________________, IBAN: 

_______________________, При банка ____________________ И след представяне на 

следните документи: 

- доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС - оригинал; 

- документи, доказващи произхода на стоките – опаковъчен лист и други, доказващи 

произхода документи; 

- писмени заявки; 
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- сертификати за качество; 

- приемо-предавателни протоколи. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да издаде първичен счетоводен документ (фактура) за 

извършваните от него доставки във връзка с изпълнението на поръчката. Първичният 

счетоводен документ следва да бъде изготвен съгласно изискванията и да притежава 

задължителните минимални реквизити, посочени в чл.7, ал.1 от Закона за счетоводството. В 

случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е регистриран по Закона за данък върху добавената стойност, 

издаденият от него първичен счетоводен документ следва да е изготвен при спазване на 

разпоредбите на ЗДДС. 

 

IV. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОСТАВКИТЕ 

 

Чл. 5. (1) Място на доставка по смисъла на настоящия Договор е складът на Държавна 

психиатрична болница- Бяла. 

(2) Приемането и предаването на медикаментите и медицинските консумативи в  

мястото на доставката се удостоверява с приемо - предавателен протокол, подписан от 

представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и упълномощено от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лице. 

(3) Доставката на заявените количества медикаментите и медицинските консумативи  

по обособената позиция се извършва в срок до …………………… часа след получаване на 

писмена заявка от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(4) Изпълнението на предмета на настоящия договор става чрез периодични доставки, 

въз основа на предявените количествени заявки, изготвени от МОЛ на  медикаментите и 

медицинските консумативи, одобрени от Директора на ДПБ- Бяла за необходимите 

медикаментите и медицинските консумативи. 

Чл.6.(1) Заявките се изготвят от МОЛ на  медикаментите и медицинските 

консумативи, и се одобряват от Директора на ДПБ- Бяла, в зависимост от реалните им 

потребности, в два екземпляра – един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и един за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

(2) Направените заявки се предават на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лично, по телефон, по факс 

или по друг подходящ начин, в които се вписват дата и час на изготвяне на заявката и дата и 

час за изпълнение на доставката. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да променя определените количества в направените 

заявки в зависимост от реалните потребности не по-късно от 5 (пет) часа преди доставката, 

като писмено или по телефона уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(4) За количества, доставени извън  заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма задължение за плащане. 

Чл.7.(1) Периодичните доставки се осъществяват до франко склада на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно депозираната писмена заявка, в указания в нея срок и час и с 

транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. При доставка на заявените медикаментите и медицинските 

консумативи , ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя копие от съответната писмената заявка за 

отбелязване датата и часа на доставката. 

(2) Транспортните средства на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ трябва да отговарят на 

изискванията, които се предявяват към тях за съответния продукт, съгласно разпоредбите, 

установени в нормативните актове. 

Чл. 8. (1) Пакетираните медикаментите и медицинските консумативи  да бъдат с 

етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката, производителя, 

качеството, датата на производство и срока на годност. 

(2) Доставката да се придружава от разрешение за продажба на партидата издадено то 

Изпълнителната агенция по лекарствата. 

(3) Доставките се извършват при спазване на всички санитарно - хигиенни 

изисквания. 
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(4) Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от момента на приемането им на мястото на доставяне с приемателно -

предавателен протокол. 

 

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

 

Чл. 9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на стоката след 

осъществяване на доставка, съгласно условията на раздел III от договора. 

Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоката, предмет на 

настоящият договор, в мястото посочено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в срок до …….. 

(……………..) часа след направената заявка, по реда и при условията на раздел IV. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава фактури за доставените стоки и след 

доставяне на стоките да представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документите, изброени в чл. 4 от 

настоящия договор. 

Чл. 11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

(1) Да изпълни задълженията си по настоящия договор качествено и в определените 

срокове; 

(2) Да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ договорената документация с необходимото 

съдържание, включително да издава надлежно оформени стокови разписки, сертификат за 

качество, документи, доказващи произхода на стоките, приемо-предавателни протоколи, 

писмени заявки, доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДС – 

оригинал за всяка една извършена доставка; 

(3) Да достави продуктите в договорения вид, количество и качество и да извърши 

договорените дейности; 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да не променя цените за срока на договора освен 

в предвиденото в чл. 43, ал. 2, т. 1, б. „г” от ЗОП изключение - при намаляване на 

договорените цени в интерес на възложителя, както и в хипотезата на чл.3, ал. 4- 6  от 

настоящия договор. 

Чл. 12. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да доставя стоката франко склада 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно указаните дата и час в депозираната писмена заявка, с 

посочените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ транспортни средства. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението да осъществи доставката при спазване на 

санитарно - хигиенните изисквания, определени в нормативните актове с нужните за целта 

транспортни средства. 

Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението при подписване на договора 

писмено да посочи упълномощените от него лица, които ще осъществяват периодичните 

доставки в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При промяна на някое от упълномощените лица в 

срока на изпълнение на поръчката ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да уведоми писмено 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ незабавно. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема задължението упълномощените от него лица да 

подписват безотказно всички документи, свързани с доставките, което условие да е вписано 

в пълномощното. 

(3) Отказът да се подписват документите от упълномощените лица на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се удостоверява с подписите на двама свидетели от ДПБ- Бяла, като това 

се счита за неизпълнение на договорните задължения във връзка с доставките. 

Чл. 14. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за 

употреба и неувреждащи здравето на хората  медикаменти  имедицински консумативи. 

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че стоката не е безопасна за употреба, е длъжен: 

1. да изтегли от складовете си стоките, представляващи заплаха за живота и здравето 

на потребителите; 
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2. да информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове, свързани с 

употребата на медикаменти  и медицински консумативи , станали му известни след тяхното 

приемане в склада на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и да ги изтегли  за своя сметка опасните 

доставки; 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за несъответствие на заявените качества на 

медикаменти  и медицински консумативи , като е длъжен за своя сметка да отстрани 

недостатъците и повредите.  

(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само  медикаменти  и медицински 

консумативи , които: 

- да отговарят на утвърдени стандарти за медикаменти  и медицински консумативи, 

съгласно Закона за лекарствата в хуманната медицина, Закона за здравето и други 

нормативни и ненормативни актове и разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на 

обекта на договора и качеството и годността на медикаменти  и медицински консумативи, 

предмет на договора.  

- да бъдат с добър външен вид, със здрави опаковки, с етикети на български език и да 

съдържат данни, упътвания, съставките на медикамента, количеството на някои от тях, 

срокът на трайност и условията, при които трябва да се съхраняват, нетното количество/брой 

таблетки, ампули ,капсули , име, фирма, седалище и адрес на производителя ,притежател на 

разрешението за употреба и производител,дата на последното одобрение на листовката. 

Чл. 15. При извънредни ситуации (непредвидени обстоятелства, природни бедствия и 

др.) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави стоката в срок до 6 (шест) часа по 

предварителна, извънредна заявка в указаното място от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право по никакъв начин да прехвърля или делегира 

каквито и да е свои права или задължения по този договор на трети лица, освен в случаи на 

промяна на правния статут на фирмата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.17.Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е обявил в офертата си ,че ще използва  

подизпълнител ,в срок до 3 дни от сключване на настоящия договор : 

а) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ сключва договор за подизпълнение  с обявения подизпълнител; 

б)представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ оригинален екземпляр от договора  за 

подизпълнение; 

в) представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  доказателства ,че не са  нарушении  забраните  по 

чл.45 а ,ал.2 от ЗОП. 

г)сключването на договор  за подизпълнение  не освобождава  ИЗПЪЛНИТЕЛЯ  от 

отговорността  за изпълнението на договора .В случай ,че е заявено  ползване на 

подизпълнител ,изпълнението на договора  не започва  преди да бъде представен  сключения 

договор  за подизпълнение. 

 

 

 

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Чл. 18. (1) Доставените продукти се приемат от представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

срещу издаване на стокова разписка, след като се увери, че доставката отговаря на всички 

нормативни изисквания и на условията на този договор и е придружена с необходимите 

документи. 

(2) Представителят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ може да откаже да приеме доставката, 

когато не е придружена с документите по предходния член, или ако тя не отговаря на 

горепосочените изисквания. За отказа се съставя протокол в присъствието и на двете страни 

за състоянието на продуктите или за предаване на проби за изследване от компетентните 

органи. За отказа незабавно се уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като едновременно с това му се 

изпраща и екземпляр от протокола. 
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(3) Контролът  по отношение на количеството, асортимента, единичните цени и срока 

на годност на доставките от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се упражнява от 

.......................................................... на ДПБ-Бяла. 

(4) Контрол по отношение на Раздел III от настоящия договор, в т.ч. ценообразуване и 

други въпроси, свързани със цените, и изпълнението на договора, ще се извършват от 

............................................ при ДПБ-Бяла. 

Страните определят лица за контакти, които следят за изпълнението на договора, 

както следва: 

за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: .................................................... 

 

за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: .................................................... 

Чл. 19. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен след като констатира отклонение в 

качеството на стоката в срок до 3 (три) работни дни след доставката да уведоми писмено 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за недостатъците, за които не е знаел и не е могъл да узнае при 

приемането й. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заместване на стоката с качествена, или 

връщане на заплатената сума за некачествената стока, или да откаже да заплати стойността 

на съответната стока, ако е действал добросъвестно и е изпълнил задълженията си, съобразно 

договора и закона. 

 

VІІ.ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл. 20. (1) При подписването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава 

да предостави на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документ за внесена гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 5 % от стойността на обособената позиция, внесена в касата на ДПБ-

Бяла или по банкова сметка: IBAN BG59 UBBS 8002 3300 1350 39, BIC UBBS BGSF, при 

банка “ОББ” АД, клон Бяла, или да представи банкова гаранция, съобразена със срока на 

действие на договора. 

(2) В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява задълженията си по 

договора и в резултат на това договорът се развали от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последният има 

право да се удовлетвори от гаранцията, без това да го лишава от правото да търси 

обезщетение за претърпени вреди, надвишаващи размера на предоставената гаранция. 

Гаранцията за изпълнение е платима на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ като компенсация за щети или 

дължими неустойки и лихви, произтичащи от неизпълнение на задълженията на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по договора. 

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора, освен в 

случаите на усвояването й поради неизпълнение, без да дължи лихви в едномесечен срок 

след приключване на договора, след като страните подпишат писмено споразумение, че 

отношенията помежду им са уредени и никой няма претенции за неустойки по договора. 

(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора ако в процеса 

на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е отнесен за решаване от 

компетентен съд. 

(5) При всяко инкасиране на суми от гаранцията за изпълнение ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е 

длъжен да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да допълни размера 

на гаранцията за изпълнение до посочения в договора размер. Допълването се извършва в 

срок от 14 /четиринадесет/ календарни дни, считано от датата на уведомяване за 

инкасирането. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не допълни размера на гаранцията в 

договорения срок, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да задържи остатъка от гаранцията и да 

развали договора. 

(6) При прекратяване или разваляне на договора по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа в пълен размер гаранцията за изпълнение. 
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VIIІ. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ И САНКЦИИ. 

 

Чл. 21. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламации при установяване на 

несъответствие при изпълнение на доставките между доставената стока в количествено и 

качествено отношение и изискванията, заложени в чл. 1 на този договор и подадените заявки 

от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и в случаите на забавено изпълнение. 

Чл. 22. (1) Несъответствието между доставената стока в количествено и/ или 

качествено отношение спрямо изискванията предявени към нея в чл.1 на настоящият договор 

и в заявките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се установяват с протокол, като това се счита за 

неизпълнение. 

(2) Протоколът по ал.1 се изготвя към момента на получаване на стоката и 

установяване на несъответствието от комисия за приемане на медикаментите и 

медицинските консумативи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в присъствието на упълномощеното лице 

от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осъществява доставките. 

(3) В протокола по ал.1 подробно се описва несъответствието на доставката в 

количествено и/ или качествено отношение спрямо изискващото се в чл. 1, чл. 8 или друга 

клауза на настоящият договор. 

(4) При съмнение за несъответствие в качеството на доставката, незабавно се 

уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за вземане на проби за анализ от компетентните лица, като за 

взетата проба и за установеното въз основа на нея се изготвят протоколи. 

(5) Вземането на пробите за установяване на несъответствието в качеството става по 

реда на съответните нормативни актове. 

(6) Анализ на взетата проба се извършва в най-близката акредитирана лаборатория по 

мястото на получаване на стоката, като разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(7) До решаването на спора относно качеството на доставката, стоката от същата не се 

приема от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а се връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ след вземането на проби за 

анализ. Оспореното количество следва да се достави от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в изискуемото по 

чл. 1 качество, в същото количество, като извънредна доставка при условията на чл. 15 въз 

основа на неизпълнената заявка. 

(8) Страните по този договор дават съгласието си, че когато въз основа на анализа на 

взетата проба се установи, че оспорената стока не отговаря на изискванията на този договор, 

установеното е доказателство за неизпълнение. 

(9) При несъответствие в количеството на доставката спрямо направената заявка по 

преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се взема решение дали доставената стока да бъде приета, 

респективно заплатена, или да се върне. В този случай се изготвя протокол от лицата по ал. 2 

с подробно описание на полученото и се изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да издаде стокова 

разписка, съответстваща на изпълненото. Ако несъответствието е повече от 10 (десет) % в 

сравнение със заявеното, счита се, че е налице неизпълнение. 

(10) Констативен протокол по реда на ал. 2 се изготвя и при недоставяне на стоката в 

посочения в заявката срок на доставка. 

(11) Констативен протокол по реда на ал. 2 се изготвя и при неоснователен отказ да се 

приеме заявка. 

(12) Екземпляр от всеки констативен протокол се изпраща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
Чл. 23. При забавено изпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи 

лихва в размер на 5 (пет) процента дневно от стойността на доставката, която при 

изпълнение след забавата се приспада от цената на доставка към момента на плащането. 
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ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл. 24. Договорът се прекратява: 

1. При изтичане срока на действието му; 

2. По взаимно съгласие на страните, изразено писмено. 

3. При неспазване на условията по чл. 16 от договора с писмено предизвестие от 30 

(тридесет) дни, направено от изправната страна. 

4. При забава на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от 10 часа без да са 

налице обективни причини, посочени в протокол на двете страни, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи 

и неустойка в размер на 10 % от стойността на забавената доставка. 

5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществена поръчка, ако в 

резултат на непредвидени обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние 

да изпълни своите задължения, като писмено уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати договора и да задържи / или да поиска 

плащане от банката - гарант / гаранцията за изпълнение в случай на неизпълнение от страна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на задълженията му по този договор, доказани с протокол по чл. 21 от 

настоящия договор. 

7. При установяване на повече от две неизпълнения на заявки за доставка по 

количество или качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно договора. 

Чл. 25. Имайки предвид предмета на поръчката, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

едностранно да развали договора без предизвестие, когато е налице неизпълнение, 

констатирано по реда и при условията на чл. 22 без да дължи обезщетение. 

 

X. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

 

Чл. 26. (1) Страните по договора не могат да го променят или допълват, освен в 

случаите, посочени в чл. 43, ал. 2 от ЗОП. 

(2) Всички съобщения или уведомления между страните по настоящият договор ще 

бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при отправянето им и по телекс или 

факс. 

(3) За дата на съобщението се смята: 

- датата на предаването – при ръчно предаване на съобщението; 

- датата на пощенското клеймо на обратната разписка – при изпращане по пощата; 

- датата на приемането – при изпращане по телефакс или телекс. 

(4) За валидни адреси и  контакти за приемане на съобщения, свързани с настоящия 

договор се смятат: 

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                        ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

 

………………………………                        ДПБ-БЯЛА  

………………………………                        гр. Бяла  

………………………………                        ул. “Дряново” № 3     

Факс: ………………………                        Факс: 0817 / 72256                         

Ел. поща: ………………….                        Ел. поща: dpb_byala@b-trust.org 

 

(5) При промяна на посочения по ал.4 адрес и контакти съответната страна е длъжна 

да уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

(6) Страните по настоящия договор се задължават да не разпространяват информация, 

станала им известна по повод сключването, изпълнението и прекратяването на настоящия 

договор. Правилото по предходната точка не се прилага, когато информацията се дължи по 

силата на нормативна разпоредба. 
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Чл. 27. (1) Страните по настоящия договор ще решават възникналите спорове във 

връзка с изпълнението му по споразумение въз основа на действащите нормативни актове. 

(2) Ако споразумение не може да се постигне, страните по този договор се 

споразумяват, че всяка една от страните може да отнесе спора пред съда. 

Чл. 28. За неуредените по настоящият договор въпроси ще се прилагат разпоредбите 

на ЗЗД, Търговският закон и другите действащи нормативни актове. 

Настоящият договор се състави и подписа в три еднакви екземпляра – един за 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и два за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:                                                                     ИЗПЪЛНИТЕЛ:  

                       /.........................../                                                       /....................................../ 
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Образец №15 

 

БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР 

 
Известени сме, че нашият Клиент,        [наименование и адрес на 

участника],  наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №   / 

 г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място в процедурата 

за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на медикаменти имедицински 

консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” по обособена 

позиция: № ………………………………….................................”, с което е определен за 

ИЗПЪЛНИТЕЛ на обществената поръчка. 
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки, при подписването на Договора за възлагането на обществената 

поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на Възложител на горепосочената 

поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение, открита във Ваша полза, за сумата в 

размер на 5% от стойността на договора за изпълнение на  поръчката, а именно      

(словом:        ) [посочва се цифром и словом 

стойността и валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения 

си, в съответствие с договорените условия. 

 Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето поемаме 

неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас, но общия размер 

на които не надвишават    (словом:        ) 

[посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в срок до 3 (три) работни дни 

след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо Вашата декларация, че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения. 

Вашето искане за усвояване  на суми по тази гаранция e приемливо и ако бъде изпратено до нас 

в пълен текст чрез надлежно кодиран телекс/телеграф от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че 

Вашето оригинално искане е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото 

правно обвързват Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на 

Вашата писмена молба за плащане, или по телекс, или по телеграф на посочения по-горе адрес.  

Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване. 

Отговорността ни по тази гаранция  ще изтече на  ____________[посочва се дата и час на 

валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е иск по 

нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става невалидна, 

независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не. 

Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно до 15 дни след като вече не е необходима или 

нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи първо. 

Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна. 

 

 

 

 

 

 

 

Подпис и печат, (БАНКА) 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №16 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

„Доставка на медикаменти имедицински консумативи за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по Обособена позиция № 1 – Медикаменти за 

лечение на психиатрични заболявания 

До:____________________________________________________________________________ 
(наименование и адрес на възложителя) 

От:_____________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, 

ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, 

ЕГН __________, на длъжност _____________________. 

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

Разплащателна сметка: 

банков код:___________________; 

банкова сметка:_______________; 

банка: _______________________; 

град/клон/офис: _______________; 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

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

обявената от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Доставка на медикаменти  и медицински консумативи за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по Обособена позиция № 1 –Медикаменти за 

лечение на психиатрични заболявания, във връзка с което Ви представяме нашата ценова 

оферта, като прилагам Приложение №1/ТАБЛИЦА/за видовете медикаменти и медицински 

консумативи,количества,цени и обща стойност,което е неразделна част от ценовата оферта. 

 

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: 

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и 

………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС. 

Плащанията по договора ще се извършат по банков път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

платежно нареждане в срок до 30 дни след доставката, въз основа на надлежно оформени 

фактури и документи. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде 

сумата, посочена с думи. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция 

за добро изпълнение по договора в размер на  5 % от стойността му без ДДС. 

 
Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - 

ПЛИК №3. 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

 

До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от Ваша 

страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение между 

двете страни. 

 

 

 

 

 

Дата: …………… 2015 г.     Подпис и печат: ........... 

 

 

 

 

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава 

регистрация. 
 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

ОБРАЗЕЦ №17 

 

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка на  медикаменти и медицински консумативи за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по Обособена позиция № 2 –Други  медикаменти  
До:____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

От:_____________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, 

ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, 

ЕГН __________, на длъжност _____________________. 

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

Разплащателна сметка: 

банков код:___________________; 

банкова сметка:_______________; 

банка: _______________________; 

град/клон/офис: _______________; 

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

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

от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медикаменти  имедицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по 

обособени позиции” по Обособена позиция № 2 – Други медикаменти, във връзка с което 

Ви представяме нашата ценова оферта, като прилагам Приложение №1/ТАБЛИЦА/за 

видовете медикаменти и медицински консумативи,количества,цени и обща стойност,което е 

неразделна част от ценовата оферта. 

 

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: 

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и 

………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС. 

 

Плащанията по договора ще се извършат по банков път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

платежно нареждане в срок до 30 дни след доставката, въз основа на надлежно оформени 

фактури и документи. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде 

сумата, посочена с думи. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция 

за добро изпълнение по договора в размер на  5 % от стойността му без ДДС. 

 
Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик - 

ПЛИК №3. До подписването на договор, това предложение заедно с писменото приемане от 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо споразумение 

между двете страни. 

 

 

 

 

 

Дата: …………… 2015 г.     Подпис и печат: ........... 

 

 

 

 

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава 

регистрация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

 

 

 

 

ОБРАЗЕЦ № 18                        

ЦЕНОВА ОФЕРТА 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

„Доставка на  медикаменти и медицински консумативи за Държавна психиатрична 

болница- Бяла по обособени позиции” по Обособена позиция № 3 –Медицински 

консумативи  
До:____________________________________________________________________________ 

(наименование и адрес на възложителя) 

От:_____________________________________________________________________________ 
(наименование на участника) 

със седалище и адрес: гр. _____________________ ул.___________________________, № ___, 

тел.: __________________, факс: ________________, e-mail: ____________________________, 

ЕИК: ________________________, представлявано и управлявано от ____________________, 

ЕГН __________, на длъжност _____________________. 

Дата и място на регистрация по ДДС: _____________________________________ 

Разплащателна сметка: 

банков код:___________________; 

банкова сметка:_______________; 

банка: _______________________; 

град/клон/офис: _______________; 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

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

от Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Доставка на 

медикаменти  и медицински консумативи за Държавна психиатрична болница- Бяла по 

обособени позиции” по Обособена позиция № 3 – Медицински консумативи, във връзка с 

което Ви представяме нашата ценова оферта, като прилагам Приложение №1/ТАБЛИЦА/за 

видовете медикаменти и медицински консумативи,количества,цени и обща стойност,което е 

неразделна част от ценовата оферта. 

 

Общата цена за изпълнение на всички дейности от предмета на поръчката е: 

……………………. лв. (словом…………………………………………лв.) без ДДС и 

………………………. лв. (словом ………………………………лв.) с начислен ДДС. 

 

Плащанията по договора ще се извършат по банков път от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с 

платежно нареждане в срок до 30 дни след доставката, въз основа на надлежно оформени 

фактури и документи. 

При така предложените от нас условия, в нашата ценова оферта сме включили всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Предложените стойности са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията по процедурата. 

Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълним предмета на 

договора, съгласно сроковете и условията залегнали в договора. 

При несъответствие между сумата, посочена с цифри и с думи, валидна ще бъде 

сумата, посочена с думи. 

Приемаме, че единствено и само ние ще бъдем отговорни за евентуално допуснати 

грешки или пропуски в изчисленията на предложената от нас цена.  



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

В случай на приемане на нашето предложение, сме съгласни да представим гаранция 

за добро изпълнение по договора в размер на  5 % от стойността му без ДДС. 
 

Този документ задължително се поставя от участника в отделен запечатан непрозрачен плик – 

 ПЛИК №3 До подписването на договор, това предложение заедно с писменото 

приемане от Ваша страна и известие за сключване на договор ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни. 

 

 

 

 

 

Дата: …………… 2015 г.     Подпис и печат: ........... 

 

 

 

 

Забележка: Участниците, регистрирани по ДДС, отбелязват наличието на такава 

регистрация. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

 

 

 ОБРАЗЕЦ № 19 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

По чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

от участник / подизпълнител 

Долуподписаният/ата/           , 
/собствено бащино фамилно име / 

ЕГН     , притежаващ/а лична карта №      , 

издадена на     от       , с постоянен адрес:  

           ____ 

в качеството си на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП а именно:       
/посочва се качеството на лицето - съдружник, неограничено отговорен съдружник, управител, член на СД или УС, пр./ 

в               
/наименование на юридическото лице, физическото лице и вид на търговеца/ 

регистриран/вписан в Търговския регистър при Агенция по вписванията с ЕИК/БУЛСТАТ 

 

 

Относно: Открита процедура за „Доставка на  медикаменти и медицински консумативи 

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции”  

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е: 

 

 

1. Представляваното от мен дружество е /не е регистрирано в юрисдикция с  

                                                      /ненужното се зачертава/ 

преференциален данъчен режим, а именно: ______________________________________. 

 

2. Представляваното от мен дружество е / не е свързано с лица, регистрирани в  

                                                                   /ненужното се зачертава/ 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, а именно: __________________________. 

 

3. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

 

 Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

 4.Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 4 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици, 

вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

 



„Доставка на медикаменти и медицински консумативи  

за Държавна психиатрична болница- Бяла по обособени позиции” 

 

 

Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 

 

 

Дата    2015 г.       ДЕКЛАРАТОР:   _________ 

 

Гр.                        /подпис/ 

 

 

В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се 

представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП. 

 

     

 Чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 

техните действителни собственици 

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

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

пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, включен в 

списъка по Кодекса за социално осигуряване,Закона за публичното предлагане на ценни 

книжа или Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други 

предприятия за колективно инвестиране, и действителните собственици - физически лица, са 

обявени по реда на съответния специален закон; 

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

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

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

облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация; 

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

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

лице и неговите действителни собственици - физически лица, са известни или се търгува на 

регулиран пазар в държава - членка на Европейския съюз, или в друга държава - страна по 

Споразумението за Европейското икономическо пространство; 

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

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически лица, 

по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения. 

 


