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оферти с обява, с предмет:

„Доставка на лекарствени продукти за нуждите
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II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ – приложен към настоящата
документация.
III. ОБЩИ УСЛОВИЯ. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА.
1.Възложител:
Възложител на настоящата поръчка за избор на изпълнител чрез събиране на
оферти с обява по реда на Глава 26 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е „Център
за психично здраве - Хасково” ЕООД (ЦПЗ- Хасково ЕООД), със седалище и адрес на
управление : гр.Хасково , кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2.
2.Обект и предмет на обществената поръчка
Обект на обществената поръчка – доставка.
Предмет на поръчката е „Доставка на лекарствени продукти и консумативи за
нуждите на Център за психично здраве -Хасково ЕООД”.
3.Описание на поръчката , общо количество , възможност за представяне на
варианти в офертите
Обектът на поръчката включва една обособена позиция „ Лекарствени средства” с
общо 268 бр. номенклатурни единици.
Участниците могат да представят оферта само за целия обем на порячката.
Оценяването се извършва за цялата позиция.
Кандидатите и участниците задължително оферират /попълват/ всичките редове,
които са включени в обособената позиция. Оценката на ценовото предложение е обща за
обособената позиция. При непопълване на всички редове в обособената позиция,
комисията ще предложи участникът за отстраняване.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите на
участниците.
4.Място на изпълнение на поръчката
Аптеката на ЦПЗ Хасково ЕООД, находяща се в аптеката на „МБАЛ”Хигия” ООДгр.Хасково , кв.”Болярово”, ул.”Перущица” №2.
5.Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за изпълнение на договора е 12(дванадесет) месеца и започва да тече от
датата на сключване на договора.
6.Срок за валидност на офертите
Офертите, които ще бъдат представени от участниците в процедурата , трябва да
бъдат със срок за валидност най-малко 90 (деветдесет) дни , считано от крайния срок за
получаване на офертите .
Участниците могат да предложат и по-дълъг срок на валидност.
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7.Прогнозна стойност на поръчката:
Общата прогнозна стойност възлиза на: 60 000в. /шестдесет хиляди лева / без
ДДС. Обемът на поръчката е зависимост от конкретните нужди на възложителя.
8. Начин на образуване на предлаганата цена.
Всеки участник следва да предложи единична цена за всяка номенклатурна единица
и обща предложена цена за цялата обособена позиция (за всички номенклатурни единици
по отделно), която следва да е равна или по-малка от посочената от възложителя пределна
стойност в лв. с ДДС до четвъртия знак след десетичната запетая. В изпълнение на
разпоредбите на ЗОП и ППЗОП, общата прогнозна стойност на поръчката е посочена без
ДДС, както и за определяне размера на гаранцията за изпълнение на договора – стойността
е посочена без ДДС.
9. Основни финансови условия и начин на плащане
Доставките на предмета на настоящата поръчка се договарят и извършват в
рамките на обявеното прогнозно количество в техническата спецификация за всяка от
посочените номенклатурни единици. С оглед на спецификата на работа, по време на
договора е възможно Възложителя да поръча количество лекарствени продукти и
консумативи, което е по-малко от прогнозното. Възложителя няма задължение да закупи
пълния обем количество на лекарствените продукти спрямо уговореното в договора.
Начин на плащане – в български лева, по банков път, с включени всички разходи ,
такси, мита франко аптеката на ЦПЗ Хасково ЕООД с транспорт на Изпълнителя.
Заплащането ще се извършва след представяне на фактура, в срока на разсрочено
плащане, а именно: до 60 календарни дни.
При блокиране и изтегляне на партиди от лекарствени продукти по реда на
Наредба №9/2008г на МЗ за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарства ,
същите се възстановяват в аптеката на Възложителя , като количество и вид за сметка на
Изпълнителя.
Договорените цени на стоките, предмет на поръчката, не могат да бъдат
променяни по време на действие на договора, само по изключение , при условията,
визирани в ЗОП.
10. Източник на финансиране – собствени финансови средства на лечебното
заведение.
11.Правно основание за откриване на процедурата
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената
поръчка на основание чл.20, ал. 3, т.2, във вр. с Глава Двадесет и шеста от Закона за
обществените поръчки.
12.Mотиви за избор на процедура по възлагане на поръчката.
Съгласно разпоредбата на чл.20, ал. 3, т.2 от ЗОП, когато планираната за
провеждане поръчка за доставка е от 30 000 лв. до 70 000 лв., без вкл. ДДС, Възложителят
прилага условията по реда на Глава 26 от ЗОП. Тъй като общата прогнозна стойност на
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поръчката е в размер на 60 000лв. без ДДС, Възложителите прилагат реда за възлагане чрез
събиране на оферти с обява или покана до определени лица.
13.Обмен на информация
Възложителят представя пълен достъп по електронен път до документацията за участие
и посочва в поканата интернет адреса, на който тя може
да бъде намерена:
www.cpz.pamicom.net. В същия ден, на публикуването й, изпраща „Кратка информация по
образец“ на АОП.
Всички действия на Възложителя към участниците са в писмена форма.
14.Критерий за оценка на офертите: икономически най-изгодната оферта – „найниска цена“. Комисията класира на първо място участника предложил най-ниска цена за
конкретната номенклатурна единица. Останалите оферти заемат места в класирането по
низходящ ред. Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между
класираните на първо място оферти, в случай че най-ниската цена се предлага от двама
или повече участници в процедурата.
ОБЩИ УСЛОВИЯ, НА КОИТО ТРЯБВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ.
В настоящата обществена поръчка може да участва всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно
законодателството на държавата, в която то е установено.
ЛИЧНО СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.
Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл.
192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от
Наказателния кодекс;
2.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга
държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162,
ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към
общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
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нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл.
245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно §1, т.21 от
ДР на ЗОП „Конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители или наети от
него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
Точка 3. не се прилага, когато:
а. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
б. размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече
от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година.
Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или
кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е
вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се
отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по т. 3 – 6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП тези лица са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска
цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист или представляващ,
управляващ и контролиращ, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна
власт е включена територията на Република България, съответно територията на държавата, в
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която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.

Основанията за отстраняване се прилагат и когато участникът е обединение от
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от
горецитираните ограничения (съгласно чл. 57, ал.2 от ЗОП).
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл.
65, ал. 4 и чл.66, ал. 2 от ЗОП).
В обществена поръчка не може да участват участници, които са свързани лица по
смисъла на §1, т. 45 от ДР на ЗОП.

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТИТЕ
1.Изисквания за доказване на регистрацията на участниците в професионален
регистър.
Участникът да притежава Разрешение за производство, издадено по реда на
ЗЛПХМ (в случаите на чл.196, ал.1 ЗПЛХМ), или за търговия на едно с лекарствени
продукти, или удостоверение за регистрация за търговия на едно с лекарства, или
разрешение за внос, издадени по реда на ЗЛПХМ – за всички номенклатури лекарствени
продукти.
Участникът трябва да притежава и „Лицензия
за търговия с наркотични
вещества” , издадена от МЗ.
Приложение на изискванията във връзка с вписването в професионални регистри
спрямо подизпълнител и обединение , което не е юридическо лице:
При участие на обединение , изискването за регистрация се доказва от участника
в обединението, който ще изпълни съответната дейност. При участие на подизпълнител,
изискването за регистрация се доказва от подизпълнителя в случай, че вида на работата,
която ще се изпълнява , изисква вписване.
2.Минимални изисквания към финансовото и икономическото състояние на
участниците:
Възложителят не поставя
минимални
изисквания към икономическите и
финансови възможности на участниците.
3.Минимални изисквания
към техническите
възможности и/или
квалификация на участниците:
3.1. През последните три години , считано от датата на подаване на офертата,
участникът да е изпълнил минимум една доставка, еднаква или сходна с предмета на
обществената поръчка.
3.2. Участниците следва да докажат наличието на сертификати за внедрена система за
управление на качеството ISO 9001:2008 или еквивалентен, за производителите на оферираните
продукти

3.3. Участниците да разполагат с необходимите количества лекарствени продукти –
предмет на договора, за целия срок на договора.
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3.4. Участниците следва да притежават правото да извършва търговия на едро на
оферираните продукти на територията на Република България, предоставено от производителя на
стоките, както и да установят съответствието на оферираните стоки с Директива 93/42/ЕЕС и със
Закона за медицинските изделия.

4.Документи, доказващи съответствие с минималните изисквания на
Възложителя:
1.Разрешение за търговия на едно с лекарствени продукти, издадено от ИАЛ;
2.Списък на доставките (съгласно чл.64, ал. 1, т.2 от ЗОП) – образец;
3.Удостоверение/Сертификат за въведена сертифицирана система за управление на
качеството, съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент, с обхват на сетификата,
съответен на предмета на поръчката, или еквивалент.
4.Декларация – свободна форма, че участникът разполага с необходимите
количества лекарствени продукти, предмет на договора, за целия срок на договора.
Офертата следва да бъде представена по приложените към документацията образци,
при спазване на изискванията на утвърдената Техническа спецификация, нераздлена част
от документацията за участие. Всеки участник може да представи само една оферта.
Варианти на оферти не се допускат.
Лице, което е дало съгласие да участва като подизпълнител, не може да представи
самостоятелна оферта. Всички документи, свързани с офертата се представят на български
език. Участнииците могат да се позоват на капацитета и ресурсите на трети лица,
независимо от правната връзка между тях по отношение на изискванията за икономическа
и финансово състояние, технически особености и професионалната компетентност при
спазване на разпоредбите на чл. 65 от ЗОП.
5. Съдържание на офертата
1.Опис на документите (образец №1)
2.Заявление за участие (образец №2)
3.Административни сведения на участника (образец №3)
4.Декларация по чл.97,ал.5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл.54,ал.1, т.1,2 и 7 от
ЗОП(образец №4)
5.Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП(чл.54,ал.1, т.3-5 и по чл.55, ал.1 от ЗОП) (образец
№5)
6.Декларация подизпълнители(образец №6)- Участниците посочват в офертата си
видовете работи от предмета на поръчката , които ще възложат на подизпълнители, и
съответстващи на тези работи дял от поръчката. В този случай те трябва да отговарят
на съответните изисквания и условия на възложителя съобразно вида и дела от
поръчката , който ще изпълняват , и за тях да не са налице основания за отстранвяване от
процедурата . Изпълнителят
уведомява възложителя за всякакви промени в
предоставената информация в хода на изпълнение на поръчката.
7.Декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – свързани лица (образец №7)
8.Списък на доставките , идентични или сходни с предмета на поръчката , придружен с
удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датите и възложителите
(чл.64, ал.1,т.2 от ЗОП)- образец №8;
9.Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор(образец №9);
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10.Декларация за срока на валидност на офертата(образец №10);
11.Декларация за осигуряване на количества(образец №11);
12.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата , регистрирани в юрисдикция с преференциален
данъчен режим, свързаните с тях и техните действителни собственици(образец №12);
13.Техническо предложение за изпълнение на поръчката (образец №13);
14.Ценово предложение(образец №14);
15.Нотариално заверено пълномощно за представителство(ако офертата не е подписана
от законния представител на участника);
16.Разрешение за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на ЗМИ- за
всички номенклатурни единици;
17. „Лицензия за търговия с наркотични вещества” , издадена от МЗ;
18.Сертификат за въведена сертифицирана система за управление на качеството ,
съгласно стандарт ISO 9001:2008, или еквивалент , с обхват на сертификата, съответен на
предмета на поръчката , или еквивалент;
19.Пълномощно на лицето , подписващо офертата (оригинал/заверено копие;прилага се
към техническото предложение , когато офертата не е подписана от представляващия
участника).
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка/плик лично, по пощата
или чрез куриерска фирма с препоръчано писмо с обратна разписка . Върху опаковката се
посочва
наименованието на поръчката, наименованието на участника, адрес за
кореспонденция, телефон, факс, електронен адрес и лице за контакт.При приемане на
офертата се отбелязва поредния номер , датата и часа на получаване и посочените данни
се записват във входящ регистър. Възложителят не приема за участие в процедурата
оферти , представени след изтичане на крайния срок или в опаковка/плик с нарушена
цялост.
Ценовото предложение (Образец № 14 на хартиен и оптичен носител) се поставя в
отделен запечатан плик с надпис „Ценово предложение”, който се поставя в общия плик с
документите.
Срокът за подаване на оферти може да се удължи в случаите , регламентирани в
чл.188, ал.2 от ЗОП.
6.Техническа оферта за изпълнение на поръчката, по образец
Техническата оферта на лекарствените продукти – Образец №13 на хартиен и
оптичен носител се попълва съобразно указанията на Възложителя и не подлежи на
никакви промени. Част от колоните в нея са попълнени предварително от Възложителя и
кандидатите се съобразяват с тях .Кандидатите попълват всчки останали колони от
офертата.
7. Ценово предложение – по образец
Ценовата оферта на лекарствените продукти – Образец № 14 на хартиен и
оптичен носител се попълва съобразно указанията на Възложителя и не подлежи на
никакви промени. Част от колоните в нея са попълнени предварително от Възложителя
и кандидатите се съобразяват с тях .
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8. Отстраняване
Комисията има право освен описаните в ЗОП случаи на отстраняване на офертите ,
да отстранява участници и когато :
1.Установи разминаване между техническа и ценова оферта на участник , като такова
разминаване се получава в един от следните случаи:
-наличие на техническа оферта за дадена номенклатурна единица, но при съпоставяне с
Ценовата оферта за същата не е предложена цена;
-наличие на предложена цена за дадена номенклатурна единица , но в техническата
оферта , за тази номенклатурна единица не е посочено: „наименование”, „производител”
и останалите данни от колоните.
2.Предложената единична цена с ДДС е по-висока от референтната цена , посочена в
Приложение 2 към ПЛС. При подаване на офертата си участниците попълват актуалната
към този момент цена по Приложение 2 към Позитивния Лекарски списък.
9.ЦЕНИ
1.Цените трябва да бъдат посочени в български лева с включен ДДС, до четвърти знак
след десетичната запетая. За определените в образеца мерни единици, цената е крайна и
не може да бъде променяна освен в случаите и при условията на ЗОП.
2.Предложената цена за съответния лекарствен продукт не може да бъде по-висока от
референтната цена , посочена в Приложение №2 към ПЛС на МЗ, в сила към момента на
подаване на офертата.
Всяка оферта с цена по-висока от тази ще бъде отстранявана от участие.
3.Цената трябва да включва всички разходи по доставка на стоките франко аптеката на
посоченото лечебно заведение.
4.Предложената цена следва да бъде окончателна , като цената не може да бъде
променяна за срока на действие на договора , освен при условията на ЗОП –намаляване
общата стойност на договора в интерес на възложителя поради намаляване общата
стойностна договора в интерес на възложителя поради намаляване на договорените
цени или договорените количества или отпадане на дейности.
10.Гаранции
1.Възложителят определя размера на гаранцията на изпълнение- 2/две/ на сто от
стойността на поръчката / без ДДС, отразена в сключения между страните договор.
Гаранцията следва да е със срок на валидност не по-малко от 60 дни след изтичане на
срока на договора за възлагане на обществена поръчка. Гаранцията за изпълнение се
обсвобождава в 30-дневен срок след приключване на договора и изпълнение на всички
насрещни задължения на страните по договора, без да дължи лихви за периода, през
който средствата законно са престояли при него.
2.Участникът или определеният изпълнител избира сам формата на гаранцията за
изпълнение: банкова гаранция, паричен превод или застраховка.
3.Всички разходи по гаранцията за изпълнението на поръчката са за сметка на
участника, а разходите по евентуалното усвояване – за сметка на възложителя.
Участниците трябва да предвидят и заплатят своите такси по откриване и обслужване на
гаранциите така, че размерът на гаранциите да не бъде по-малък от определения в
поканата.
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4.Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, документите по гаранцията за участие и за изпълнение се представят в
легализиран превод на българския език.
5.Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо
лице , всеки от членовете/съдружниците в него може да е наредител по банковата
гаранция , съответно вносител на сумата по гаранцията.
11.Разглеждане на офертите . Сключване на договор.
Възложителят със заповед определя нечетен брой лица , които да разгледат и оценят
получените
оферти, за които
се прилагат изискванията на чл.51, ал.8-13 от
ППЗОП.Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите
предложения . При извършване на тези действия могат да присъстват представители на
участниците. Следващите действия за разглеждане и оценяване на офертите се извършва
в закрито заседание . Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците . Протоколът се представя на възложителя за
утвърждаване , след което в едни и същи ден се изпраща на участниците и се публикува
в профила на купувача.
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения за изпълнител в 30дневен срок от датата на определяне на изпълнител. Възложителят може да сключи
договор със следващия класиран участник , когато избрания за изпълнител участник
откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от
възложителя срок , без да посочи обективни причини. При сключването на договора ,
участникът определен за изпълнител е длъжен да представи актуални документи ,
удостоверяващи декларираните обстоятелства по чл.54 от ЗОП .
Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива.
При подписването на договора се представят, съгласно разпоредбата на чл.58 от ЗОП
следните документи в оригинал или с нотариална заверка:
а)за обстоятелствата по чл.54, ал.1,т.1 от ЗОП – свидетелство за съдимост;
б)за обстоятелството по чл.54, ал.1,т.3 от ЗОП –удостоверение от органите по приходите
и удостоверение от общината по седлащето на възложителя и на кандидата или
участника;
в)за обстоятелството по чл.54, ал.1,т.6 от ЗОП – удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция «Главна инспекция по труда»;
г)за обстоятелствата по чл.55, ал.1,т.1 от ЗОП – удостоверение , издадено от Агенцията по
вписвания;
д)други документи – нормативно изискуеми към датата на сключване на договора;
е)гаранция за изпълнение в една от формите , определени в чл.111 от ЗОП , в размер на
2% от стойността на договора
ж) декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпиране на пари.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите от раздел първи и втори на ЗОП
и ППЗОП.

