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                       ДОКУМЕНТ № 3 

 

 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

Предмет на настоящата обществена поръчка е: Доставка на диагностични, 

лабораторни и медицински консумативи за микробиологична, вирусологична, 

паразитологична и имунологична диагностика през 2013г. - 2014г., по обособени 

позиции от 1 до 188, съгласно техническата спецификация на Възложителя“, посочена 

по-долу: 

 

І. Всеки един от участниците може да подава предложение за една, няколко или всички 

обособени позиции, включени в техническата спецификацията по Документ  № 4, при 

спазване на техническите условия и изисквания. Всеки участник в процедурата,  който 

кандидатства за обособени позиции с подпозиции, е длъжен да  представи оферта за 

всички подпозициии на обособената позиция, в противен случай се отстранява от 

процедурата. 

 

ІІ. Всички количества, посочени в спецификацията са „количества до”, т.е. 

Възложителят не е длъжен да заяви за доставка цялото договорено количество, а има 

право да заявява количества, съгласно действителните си нужди, но не повече от 

договореното. 

 

ІІІ. Общи условия за изпълнение на поръчката: 

3.1. Срок за изпълнение на поръчката – в рамките на една година, считано от датата 

на сключване на договора. 

3.2. Срок на доставка – до 20 календарни дни от заявка на възложителя; 

3.3. Място на изпълнение на поръчката –  

гр. София п.к. 1504, бул. „Янко Сакъзов” № 26, Национален център по заразни и 

паразитни болести 

3.4. Условия и начин на плащане: 

Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, в срок до 90 

календарни  дни след доставка и предоставени: 

- доставна фактура; 

- приемателно-предавателни протоколи; 

- писмени заявки; 

- сертификат за качество от производителя за всяка доставена партида. 

3.5. Договор: 

Възложителят ще сключи договор за изпълнение на обществената поръчка с 

участниците, чиято оферта е класирана на първо място. 

Офертата на участника, заедно с предлаганата цена и всички други приложения към 

нея, ще бъде неразделна част от договора за изпълнение на поръчката. 

При сключване на договора, участникът определен за изпълнител представя 

изискуемите по ЗОП документи, както и гаранция за изпълнение на договора  в размер 

на 3 % от стойността на поръчката за която се е класирал, под формата на банкова 

гаранция за срока на договора или парична сума внесена по набирателната сметка на 

IBAN: BG64BNBG 9661 3100 1509 02, BIC: BNBGBGSD, банка: БНБ – клон Централен. 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

уредени в проекто-договора за възлагане на обществена поръчка. 



 2 

3.6. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, участниците следва 

да имат сключено споразумение помежду си, което прилагат към офертата. 

3.7. В случай, че участникът, избран за изпълнител на обществената поръчка е 

обединение на физически и/или юридически лица, възложителят не поставя изискване 

за създаване на юридическо лице от страна на обединението.  При подписване на 

договора обединението трябва да представи пред възложителя нотариално заверено 

копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ съгласно 

чл. 49, ал. 1 от ППЗОП. 

3.8. Когато участник е обединение, което не е юридическо лице, изискуемите 

документи относно технически възможности и квалификация се представят от всяко 

едно от лицата, участващи в състава на обединението, като се има предвид, че 

минималните изисквания следва да се покриват общо от всички партньори в 

обединението 

          

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

1.Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на доставените партиди, 

предмет на настоящата обществена поръчка, следва да бъде не по- малко от 75% от 

обявения от производителя; 

2.В случай на доставка на партиди с по-кратък от договорения срок на годност се 

изисква неустойка в размер на, както следва: 

 74.99-65 % срок на годност – неустойка 10 % върху стойността на 

доставката; 

 64.99-50% срок на годност – неустойка 15 % върху стойността на доставката; 

 при остатъчен срок на годност по-малък от 50 % се извършва само с писмено 

съгласие на възложителя, като се дължи неустойка в размер на 20 % върху 

стойността на доставката.  

3. Специфични изисквания: 

3.1.Диагностичните реактиви, представляващи ин витро диагностични медицински 

изделия, принадлежащи към група „Други”, съгласно класификацията на Директива 

98/79/ЕС, следва да бъдат с оценено съответствие (СЕ-маркирани) от производителя и 

за тях трябва да бъде предоставена Декларация за съответствие съгласно разпоредбите 

на горепосочената Директива.  За лабораторните реактиви и медицински консумативи 

се предоставя декларация за съответаствие с Директива 93/42/ЕС, с легализиран превод 

на български език. 

3.2.Предлаганите изделия следва да притежават сертификат за качество от 

произвозителя, издаден за всяка доставена партида. 

3.3.За всеки диагностикум да бъде представен документ, в който се обявява 

производствения срок на годност. 

3.4. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински изделия, 

издадено на участника в процедурата. 

 

 

 

 

 

 

 

 


