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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКАТА 

ТЕХНИЧЕСКИ УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ 

 

Наименование на поръчката: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати 

и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за 

Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за 

Грип“ за 2012г. по обособени позиции от 1 до 20“, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя. 

Участник, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции е длъжен да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция за която 

кандидатства 

1. За доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати по обособени 

позиции от 1 до 2, съгласно техническата спецификация на Възложителя. 

Обекта на поръчката включва стойността, доставката, монтажа, инсталирането, 

пускането в експлоатация и гаранционното сервизно обслужване на апарати по обособени 

позиции от 1 до 2, съгласно техническата спецификация на Възложителя. Апаратите 

следва да бъдат нови, неупотребявани и нерециклирани. 

 1.1. Участниците декларират, че ако бъдат избрани за Изпълнител на поръчката ще: 

- предоставят и инсталират за своя сметка необходимия софтуер на апарата, на които ще се 

изработват пробите; 

- осигурят обучение на персонала за работа с договорените тестове; 

- ще предоставят технически изправен апарат с гаранционен срок и ще осигурят 

безвъзмездна техническа поддръжка в рамките на гаранционния срок.  

1.2.  Декларация, че участникът разполага със собствена или наета сервизна база и 

ще осигури най-малко две години гаранционно сервизно обслужване на апарата, както и 

извънгаранционно обслужване, придружена от описание на сервизната база; 

 

2. За доставка на  диагностични и лабораторни реактиви и медицински 

консумативи по обособени позиции от 3 до 20, съгласно техническата 

спецификация на Възложителя. 

Обекта на поръчката включва стойността и доставката на  диагностични и лабораторни 

реактиви и медицински консумативи по обособени позиции от 3 до 20, съгласно 

техническата спецификация на Възложителя. 



2.1. Участник, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции е длъжен да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция за която кандидатства. 

Обособени позиции 1 и 3 от техническата спецификация на Възложителя се 

оферират комплексно. 

 

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

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

обявения от производителя; 

2.3.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 % доставка се извършва само с 

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

стойността на доставката.  

2.4. Диагностичните и лабораторни реактиви и медицински консумативи следва да 

притежават валиден сертификат за внедрена система за управление качеството по EN 

ISO 9001 или еквивалентен, от произвозителя, който следва да се представи като 

заверено копие, придружено с превод на български език (когато документа е на чужд 

език);  

2.5. Съвместимост с наличната апаратура, посочена в техническат спецификация. 

2.6. Участникът, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции е длъжен да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция за която 

кандидатства. 

2. 7.  Сертификат или декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка.  

 

2.8. Декларация, подписана и подпечатана от участника, за наличие на складови 

количества, съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

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

издадено на участника в процедурата – заверено копие от участника. 



Обособена 

позиция

Под 

позиция

Наименование и техническа характеристика Мерна 

единица

 

Количест

во до

Фирма 

производител

Каталожен №

Апарати

1

Напълно автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини и протеини:

1. Да  работи на принципа на екстракция на нуклеинови киселини със силициеви магнитни 

частици. 

2. Капацитет за обработка на минимум 15 проби едновременно.

3. Възможност за изолиране на нуклеинови киселини от всякакви източници.

4. Полученият екстракт да е подходящ за следващи молекулярно-генетични анализи:                                                                                                                                    

полимеразна верижна реакция, полимеразна верижна реакция в реално време, 

секвениране,                                                                                                                                                                            

генотипизиране, фрагментен анализ, генна експресия. 

5. Да има минимум 950 пре-програмирани протокола за изолиране на нуклеинови 

киселини.

6. Да разполага с изход за свързване към мрежата и компютър. 

7. Време за екстракция на нуклеиновите киселини – до 60 мин. 

8. Да позволява работа с клинични проби с обем от 20 до 10 000 микролитра. 

9. Вграден контролен модул с лесен за работа тъч скреен графичен  LCD екран.

10. Вграден магнитен и затоплящ се блок. 

11. Вграден охлаждащ блок за съхранение на нуклеиновите киселини след изолиране.                                                                                                                                  

поддържащ температура 4˚C -10˚C за цяла нощ.

12. Вградена стерилизационна UV-лампа с възможност за настройка на стерилизация. 

13. Вграден подвижен метален щит за предпазване на пробите от замърсяване.

14. Възможност за свързване с други апарати в мрежа, към роботизирана система и 

лабораторна информационна система.

15. Възможност за надграждане с  допълнителни модули 

брой 1

ТЕХНИЧЕСКА И КОЛИЧЕСТВЕНА СПЕЦИФИКАЦИЯ

 С предмет на  поръчката: " Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи  за на 

Националната лаборатория "Грип и ОРЗ" с финансиране от МЗ, "Пандемична програма за грип"  за  2012г. съгласно посочената по-долу спецификация.
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Лабораторен вортекс за работа с различни типове епруветки. 5 мм вибрационна орбита. 

Аналогов контрол на скоростта. Скорост 0-2500 мин-1 . Клас защита IP 22 в съответствие с 

DIN EN 60529.

брой 1

Китове за изолиране на нуклеинови киселини 

3

Кит за автоматизирана система за изолиране на вирусни ДНК и РНК от носогърлени 

секрети, лаважи, аспирати,  серум, кръв, тъкани, клетъчни култури, тампони, проби от 

течно базирана цитология, трупни материали чрез методика, базираща се на магнитни 

частици. 

тест 1440

4

Тест за ръчна екстракция на вирусна РНК и ДНК от безклетъчни течни биологични 

материали като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности, изходен обем на материала 

200мкл, колонно-базиран с използване на силициеви мембрани, количество елуат 10-

50мкл, в комплект с лизис-буфер, миещ разтвор и събирателни епруветки

тест 100

Китове и реактиви за PCR

5

Набор за провеждане на полимеразно-верижна реакция в реално време - едностъпков 

TaqMan Real Time RT-PCR кит за доказване на грипни вируси, съдържащ: 

• Обратна транскриптаза - модифицирана версия на M-MLV RT, с повишена температурна 

стабилност - минимум 58˚С и елиминирана RNaseH активност;

• Hot Start Taq-полимераза в комплекс със специфично антитяло, инхибиращо активността 

при стайна температура и позволяващо активизация при температура над  94º С;

• 2 Х Реакционен микс съдържащ буфер, MgSO4, dNTP и стабилизатори.

• Изисква се китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на Центъра за 

контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за in vitro качествена детекция и 

характеризиране на грипните вируси тип А и В в респираторни проби (включително и на 

пандемичния вирус A/H1N1/pdm) (съгласно  протокол на CDC – CDC Real time RT-PCR (rRT-

PCR) Protocol for Detection and Characterization of Influenza 2009 A(H1N1)pdm Virus – CDC 

REF.#I-007-05, www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/CDCRealtimeRT-PCR 

SwineH1Assay-2009_20090430.pdf.                                                                                                                                                                                                   

Опаковка от 100 теста.

тест 2000
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6,1 Праймери за TaqMan Real-Time RT-PCR; 10 наномола (nmol) скала; пречистени от соли 

(desalted):  MF: CAA GTG TGA CAT TGC TGA YCT RAA; MR: ACT GCC GCA CAA CAT TTA GRA A; 

P1F: AGT TGT CAA TGT CTT AAT TCG TAT CAA T; 

P1R:TCG GCA CCT AAG TAA TTT TGA GTT; P2F: GCA TTT CCA ATC TAC AGG ACT ATG A; 

P2R:   ACC TCC TGG TAT AGC AGT GAC TGA AC; P3F:TGG YTC AAT CTC AAC AAC AAG ATT TAA G;  

P3R:TAC CCG AGA AAT ATT ATT TTG CC; 

база 200

6,2 Сонди за TaqMan Real-Time RT-PCR, белязани с багрилата 6-FAM/BHQ-1: концентрация 6 

nmol: MP: FAM-TGG CYG TYA GCT TCA GTC AAT TCA ACA GA; P1P: FAM-ATA GGC CAA AGA 

“T”TG TTG TCG AGA CTA TTC CAA; P2P: FAM-CCA TTT ACC “T”AA GTG ATG GAA TCA ATC GCA 

AAP3Р: FAM-CCC RTC TG“T” TGG ACC AGG GAT ATA CTA CAA A. Да се оферират комплексно с 

праймерите от предходната позиция

база 125

ЕЛИЗА и имунохроматографски тестове за грип

7

ELISA за IgМ антитела срещу грипни вируси от тип А: Набор с 96 теста в опаковка, 12 чупещи 

се стрипове по 8 ямки, базиран на индиректния метод ELISA, който да улавя  антитела от 

клас IgМ в човешки серум срещу грипни вируси от тип А. Отчитането да се извършва при 

дължина на вълната 450нм; съвместимост с ридер BioRad наличен в лаборатория "Грип и 

ОРЗ". Тестът да притежава чувствителност не по-малко от 98%  и  специфичност не по-

малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.   

тест 480

8

ELISA за IgМ антитела срещу грипни вируси от тип В: Набор с 96 теста в опаковка, 12 чупещи 

се стрипове по 8 ямки, базиран на индиректния метод ELISA, който да улавя  антитела от 

клас IgМ в човешки серум срещу грипни вируси от тип В. Отчитането да се извършва при 

дължина на вълната 450нм; съвместимост с ридер BioRad наличен в лаборатория "Грип и 

ОРЗ". Тестът да притежава чувствителност не по-малко от 98%  и  специфичност не по-

малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.      

тест 192



9

Бърз скринингов тест за детекция и диференциация на грип А и грип В:

Принцип на действие: имуно-хрматографски тест с моноклонални антитела

- Изходен материал: назофарингеални аспирати, гърлени тампони

- 3 стъпки на изпълнение.

- Време за отчитане на резултата - до 15 мин.

- Включени позитивни контроли

- Чувствителност: над 84%

- Специфичност: над 94%

- СЕ маркиран

тест 60

Хранителни среди и реагенти за клетъчни култури

10

10,1 Течна хранителна среда за клетъчно култивиране Dulbecco Modified Eagle Medium with D-

Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, with HEPES, банка до 500 мл 

литър 4

10,2 Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, стерилен, подходящ за клетъчно 

култивиране, опаковка до 500 мл

литър 3

10,3 Пеницилин G натриева сол, тестван за клетъчни култури - за добавяне към хранителна 

следа за клетъчни   култури, опаковка от 25 международни единици (MЕ)

брой 1

11 11,1 Физ.р-р с трис буфер, банки до 450 мл. милилитър 18000

11,2 Бульон за стерилност, стерилен, за ин витро употреба, епруветки по 6 мл., в кутии до 20 

епр.

брой 200

Лабораторни химикали

12 Абсолютен алкохол:  99% етанол (С2Н5ОН); за молекулярна биология литър 1



Консумативи

13

13,1 Връхчета 20 - 200 микролитра, съвместими с автоматични пипети Eppendorf, безцветни, 

стерилни, непирогенни, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНази и ДНази, 

ДНК и PCR инхибитори, в кутии от 96 връхчета

брой 960

13,2 Връхчета 100 -1000 микролитра, съвместими с автоматични  пипети Eppendorf; безцветни, 

стерилни, непирогенни, полипропиленови, с филтър, без РНази и ДНази, в кутии от 100 

връхчета

брой 1000

13,3 Връхчета 0,5-10 микролитра, съвместими с автоматични пипети Eppendorf; безцветни, 

стерилни, непирогенни, с филтър, без РНази и ДНази, в кутии от 96 връхчета

брой 1920

13,4 Епруветки за еднократна употреба тип "Eppendorf", обем 1,5 мл., конусовидни, 

полипропиленови, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на 

центрофугиране до 5 000 оборота/мин, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, 

нестерилни, без ДНази, РНази, с плосък капаk без винт, свързан с панта към епруветката, в 

полиетиленови пликове до 1000 бр.

брой 1000

13,5 Епруветки за еднократна употреба тип "Eppendorf", обем 0.5 мл, автоклавируеми, от 

полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20000G, 

безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, опаковка до 

1000 бр

брой 1000

13,6 PCR епруветки нисък профил, обем 0,2 мл, тънкостенни, прозрачни, долна част на стрипове 

от 0,2 мл туби, 8 туби в стрип, чупещи се, кутия от 10 пакетчета по 12 стрипа (общо 120 

стрипа)+  Плоски капачета за PCR епруветки от 0,2 мл, оптически прозрачни, свързани 

помежду си в стрип, кутия от 10 пакетчета по 12 капачета (общо 120 стрипа), съвместимост 

с апарат Chromo 4, BioRad, наличен в лаборатория „Грип и ОРЗ”. 

брой 960

13,7 Матрачета за клетъчни култури, 25 кв.см, за клетъчно култивиране, с плътна капачка, 

стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 100 бр. 

брой 300

13,8 Матрачета 75 кв.см., обем 250 ml, за клетъчно култивиране, с филтърна капачка, стерилни, 

чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 100 бр. 

брой 100

13,9 Серологични пипети от 2 мл, стерилни за еднократна употреба, индивидуално опаковани; 

полипропиленови, градуирани през 0.1мл

брой 1000



13,10 Серологични пипети,10 мл, стерилни, градуировка 1/100; индивидуално опаковани; 

полипропиленови; без остатъчна задръжка на течност; предимство е наличие на минусова 

градуировка, увеличаваща замервания обем

брой 1000

13,11 Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен 

уплътнител, обем 2 мл., РР, градуирани, с обло дъно

брой 200

14

14,1  Syringe filters - стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, непирогенни, 

хидрофилни, размер на порите 0,45µm, диаметър на филтъра 33 мм, индивидуално 

опаковани

брой 200

14,2  Syringe filters -стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, непирогенни, 

хидрофилни, размер на порите 0,20µm, диаметър на филтъра 33 мм, индивидуално 

опаковани, SFCA - мембрана

брой 200

15
15,1 Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура +121 С, 

размери 60/75мм,  в кутия до 100 бр.

брой 500

15,20 Автоклавируеми пликове, полиамид, размер 30х21 см, устойчиви на 121° С, в кутия до 100 

бр.

брой 500

16 16,1 Спринцовки, еднократни, стерилни, 1 мл. брой 700

16,2 Спринцовки, еднократни, стерилни, 10 мл. брой 100

16,3 Игли за спринцовка 22G х 1 1/4 брой 800
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ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- ТЕЧЕН 

ПРЕПАРАТ, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

• АДВ- изопропанол и пропанол

• Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин

• С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) 

действие

• С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична 

дезинфекция

• Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл

• Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл

•   С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция

• Хипоалеггичен, със съдържание на поддържащи кожата съставки

• Да отговаря на EN 1500 и EN 12791

литър 10

18
18,1 Хирургични, латексови, нестерилни ръкавици без талк - S размер, кутия до 100 броя брой 1000

18
18,1 Хирургични, латексови, нестерилни ръкавици без талк - M размер, кутия до100 броя брой 1000

18,2 Стерилни еднократни предпазни маски за лице брой 100

18,3 Лигнин сив 5 кг опаковка килограм 20

18,4 Памук 1 кг опаковка килограм 20

Биологични обекти

19 Кокоши ембриони - оплодени яйца, необходими за изолация на грипни вируси брой 1800

20
Пуйки – за получаване на пуешки еритроцити, с които се доказва наличието на грипни 

вируси в реакция хемаглутинация и в РЗХА

брой 2

Забележка:

1. Обособени позиции 1 и 3 се оферират комплексно. 
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УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКАТА НА ОФЕРТА 

Наименование на поръчката: "„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 

апарати и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за 

Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за 

Грип“ за 2012г. по обособени позиции от 1 до 20 “, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя. 

 

Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести 

При изготвяне на офертата всеки участник в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка е длъжен да се придържа точно към условията, обявени от възложителя. 

До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в процедурата може 

да промени, допълни или оттегли офертата си. 

Всеки участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка има право да 

представи само една оферта. 

Възложителят не е допуснал възможността за представяне на варианти, съответно 

всеки участник може да предложи само един вариант в офертата си. 

За разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните 

изисквания, посочени от възложителя в Обявлението за обществена поръчка. 

Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на участник, 

не може да представи самостоятелна оферта. 

Участник, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции е длъжен да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция за която кандидатства. 

Обособени позиции 1 и 3 от техническата спецификация на Възложителя се оферират 

комплексно. 

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен 

от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху 

плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и 

електронен адрес 

 Всеки плик с оферта съдържа 3 (три) запечатани непрозрачни плика със следното 

съдържание: 

1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите, 

изисквани от Възложителя, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или 

кандидатите, а именно: 

А) Списък на документите, съдържащи се в офертата; 

Б) Удостоверение за актуално състояние  - за българско юридическо лице, документ за 

регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му законодателство, а когато 

участникът е физическо лице - копие от документ за самоличност. Заверено копие от 

документа за регистрация или ЕИК код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец.При участници обединения- 

документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва 

представляващия; (Когато участникът в процедурата е обединение , което не е юридическо 

лице, документите по чл.56, ал.1 т.1 и 6 от ЗОП, се представят за всяко физическо или 

юридическо лице, включено в обединението. А документите по чл.56, ал.1 т.4 и 5 от ЗОП се 

представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствие с критериите 

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

В) Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.1, .2 и 5 от ЗОП- образец;    

Г) Декларация за участие или не на подизпълнител по чл.56 ал.1 т.8 от ЗОП - по образец; 
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(Когато участникът предвижда участие на подизпълнители документите по чл.56, ал.1, т.1, 4, 

5, 6 и 11 от ЗОП се представят за всеки един от тях) 

Д) Декларация за приемане условията на проекта на договора чл.56 ал.1 т.12 от ЗОП - по 

образец; 

Е) Документи, доказващи икономическото и финансово състояние  на участника: 

1. Копие от последния заверен годишен финансов отчет, включващ: отчет за приходите и 

разходите, счетоводен баланс, отчет за паричните потоци и отчет за  капитала, доклад със 

заверка от регистриран одитор, когато е необходимо /с подпис, мокър печат на участника и 

вярно с оригинала/. 

2. Информация за общия оборот и за оборота на стоките, които са обект на поръчката, за 

последните три години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 

започнал дейността си. 

Ж) Документи, доказващи техническите възможности на участника: 

1 Валиден сертификат за внедрена система за управление качеството по EN ISO 9001 или 

еквивалентен, от произвозителя, който следва да се представи като заверено копие, 

придружено с превод на български език (когато документа е на чужд език);  

2.  Сертификат или декларация от производителя за нанесена СЕ маркировка.  

3. Декларация, че участникът разполага със собствена или наета сервизна база и ще осигури 

най-малко две години гаранционно сервизно обслужване на апарата, както и 

извънгаранционно обслужване, придружена от описание на сервизната база; 

4. Декларация, подписана и подпечатана от участника, за наличие на складови количества, 

съгласно техническата спецификация на Възложителя; 

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

участника в процедурата – заверено копие от участника; 

6. Декларация от участниците, че ако бъдат избрани за изпълнители ще: 

6.1.- предоставят и инсталират за своя сметка необходимия софтуер на апарата, на 

които ще се изработват пробите; 

6.2. - осигурят обучение на персонала за работа с договорените тестове; 

6.3 - ще предоставят технически изправен апарат с гаранционен срок и ще осигурят 

безвъзмездна техническа поддръжка в рамките на гаранционния срок.  

7. Списък на основните договори със сходен предмет на потъчката, изпълнени пред 

последните три години (2009, 2010, 2011); 

8. Препоръки за добро изпълнение на договори със сходен предмет на  поръчката през 

последните три години (2009, 2010, 2011) за различни възложители. 

З) Попълнен и подписан проект на договор, придружен от декларация по чл.56 ал.1 т.12 за 

приемане условията в проекта на договор; 

И) Документ за закупена документация за участие; 

Й) Документ за внесена гаранция за участие; 

К) Други документи за подбор, изискани от Възложителя. 

Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или 

техни обединения, офертата се подава на български език, документът по б. Б) по-горе се 

представя в легализиран превод, а всички останали документи, които са на чужд език, се 

представят и в превод на български език. Ако участникът е обединение, документите се 

представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 

документите за допустимост се представят съобразно изискванията на чл.25 ал.8 от ЗОП. В 

този случай участникът представя и документ по чл.56 ал.1 т.2 от ЗОП в Плик №1. 
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2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се 

поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката съобразно избрания от 

възложителя критерий и посочените в документацията изисквания: 

А) Техническо предложение- на електронен и на хартиен носител; 

Б) Техническо предложение и сравнителна таблица /Образец № 2/ - за апаратите 

- Попълва се и се прилага таблица за техническо съответствие на предлагания апарат. 

В съответните графи се нанася следната информация:  

  - отговаря ли апаратът на посоченото изискване – попълва се „да” или „не” 

  -  каталожен номер в който се съдържа информация за конкретната характеристика 

  - страница от каталога, на която се вижда съответствието   

В) Образец на офертата – образец № 1; 

 Г) Декларация за срок на изпълнение на поръчката за 12 /дванадесет/ месеца, считано 

от датата на сключване на договора; 

Д) Оригинални каталози и брошури на оферирания апарат и на диагностичните и 

лабораторни реактиви и медицински консумативи, от които да е видно съответствието им с 

посочените от възложителя изисквания в Техническата и количествена спецификация. 

Каталожните номера и текста, отнасящи се за апаратите и за диагностичните и лабораторни 

реактиви и медицински консумативи, за които се участва в процедурата, следва да бъдат 

маркирани с жълт текст маркер, а страницата да бъде отбелязана с разделителна цветна 

лента. 

Маркираният в жълто текст, трябва да доказва съответствие на оферираните продукти 

с изискванията на възложителя заложени в техническата спецификация. 

Е) Декларация, че участникът при сключване на договора, ще предостави апарат, 

който е нов, неупотребяван, нерециклиран и без недостатъци. 

3. Плик №3 с надпис „Предлагана цена”, който съдържа: 

А) ценовото предложение на участника.  Цената е окончателна и не търпи промени за 

целия срок на договора. Предложената цена в ценовата оферта трябва да е в български лева, 

без включен ДДС. Ценовото предложение се прилага на хартиен и електронен носител.  

Предлаганата с офертата цена се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.  

Указания за попълване на Плик № 3 - предлагана цена 

1. Предлаганата цена се попълва по образец. 

2. Формата на офертата е /*.xls/  и не се променя. 

3. Попълват се само обособените позиции за които участника  кандидатства.  

Непопълнените позиции се оставят да съществуват в офертата и нищо не се променя 

/забранява се изтриване,  разместване и допълване на редове и колони, както и на промяна на 

информацията в клетките от колони/. 

4. За всяка обособена позиция с подпозиции трябва да се изчисли и нанесе 

общата стойност на обособената позиция.  

5. Участник, който кандидатства за обособени позиции с подпозиции е длъжен да 

представи оферта за всички подпозициии на обособената позиция за която кандидатства . 

6. Обособени позиции 1 и 3 от техническата спецификация на Възложителя се оферират 

комплексно. 

 

Гаранция  за участие се внася по следната банкова сметка на Възложителя: 

IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 1509 01 
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BIC - BNBGBGSD 

БНБ Централно управление 

Във вносната бележка в графа - Основание за плащане, следва да се упомене, че: 

Гаранцията е за участие е за обособени позиции................./посочват се обособените 

позиции, за които се внася гаранцията/ в открита процедура за възлагане на 

обществена поръчка с предмет"„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати 

и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за 

Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за 

Грип“ за 2012г. по обособени позиции от 1 до 20 “, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя. 

 

 

При наличие на съмнение и/или неяснота по повод на представени документи и/или 

декларирани обстоятелства, Възложителят има право да изиска допълнителни разяснения 

и/или доказателства от участника по реда на чл.68 ал.11 от ЗОП. 

При приемане на оферта служител на възложителя отбелязва върху плика поредния 

номер, датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, 

за което на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 

оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в 

незапечатан, прозрачен или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

 



ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

Обособена 

позиция
Подпозиция

Наименование и техническа характеристика

Сума на 

банковата 

гаранция в 

лева

Апарати

1

Напълно автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини и 

протеини:

1. Да  работи на принципа на екстракция на нуклеинови киселини със 

силициеви магнитни частици. 

2. Капацитет за обработка на минимум 15 проби едновременно.

3. Възможност за изолиране на нуклеинови киселини от всякакви източници.

4. Полученият екстракт да е подходящ за следващи молекулярно-генетични 

анализи:                                                                                                                                    

полимеразна верижна реакция, полимеразна верижна реакция в реално 

време, секвениране,                                                                                                                                                                            

генотипизиране, фрагментен анализ, генна експресия. 

5. Да има минимум 950 пре-програмирани протокола за изолиране на 

нуклеинови киселини.

6. Да разполага с изход за свързване към мрежата и компютър. 

7. Време за екстракция на нуклеиновите киселини – до 60 мин. 

8. Да позволява работа с клинични проби с обем от 20 до 10 000 микролитра. 

9. Вграден контролен модул с лесен за работа тъч скреен графичен  LCD екран.

10. Вграден магнитен и затоплящ се блок. 

11. Вграден охлаждащ блок за съхранение на нуклеиновите киселини след 

изолиране.                                                                                                                                  

поддържащ температура 4˚C -10˚C за цяла нощ.

12. Вградена стерилизационна UV-лампа с възможност за настройка на 

стерилизация. 

13. Вграден подвижен метален щит за предпазване на пробите от 

замърсяване.

14. Възможност за свързване с други апарати в мрежа, към роботизирана 

система и лабораторна информационна система.

15. Възможност за надграждане с  допълнителни модули 255,00

2

Лабораторен вортекс за работа с различни типове епруветки. 5 мм 

вибрационна орбита. Аналогов контрол на скоростта. Скорост 0-2500 rpm. 

Клас защита IP 22.в съответствие с DIN EN  60529 4,80

Гаранцията за участие в процедурата е по отделените обособени позиции в размер както следва:



Китове за изолиране на нуклеинови киселини 

3

Кит за автоматизирана система за изолиране на вирусни ДНК и РНК от 

носогърлени секрети, лаважи, аспирати,  серум, кръв, тъкани, клетъчни 

култури, тампони, проби от течно базирана цитология, трупни материали чрез 

методика, базираща се на магнитни частици. 167,62

4

Тест за ръчна екстракция на вирусна РНК и ДНК от безклетъчни течни 

биологични материали като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности, 

изходен обем на материала 200мкл, колонно-базиран с използване на 

силициеви мембрани, количество елуат 10-50мкл, в комплект с лизис-буфер, 

миещ разтвор и събирателни епруветки 4,82

Китове и реактиви за PCR

5

Набор за провеждане на полимеразно-верижна реакция в реално време - 

едностъпков TaqMan Real Time RT-PCR кит за доказване на грипни вируси, 

съдържащ: 

• Обратна транскриптаза - модифицирана версия на M-MLV RT, с повишена 

температурна стабилност - минимум 58˚С и елиминирана RNaseH активност;

• Hot Start Taq-полимераза в комплекс със специфично антитяло, инхибиращо 

активността при стайна температура и позволяващо активизация при 

температура над  94º С;

• 2 Х Реакционен микс съдържащ буфер, MgSO4, dNTP и стабилизатори.

• Изисква се китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на 

Центъра за контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за in vitro 

качествена детекция и характеризиране на грипните вируси тип А и В в 

респираторни проби (включително и на пандемичния вирус A/H1N1/pdm) 

(съгласно  протокол на CDC – CDC Real time RT-PCR (rRT-PCR) Protocol for 

Detection and Characterization of Influenza 2009 A(H1N1)pdm Virus – CDC REF.#I-

007-05, www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/CDCRealtimeRT-PCR 

SwineH1Assay-2009_20090430.pdf.                                                                                                                                                                                                   

Опаковка от 100 теста. 226,60



6 6,1

Праймери за TaqMan Real-Time RT-PCR; 10 наномола (nmol) скала; пречистени 

от соли (desalted):  MF: CAA GTG TGA CAT TGC TGA YCT RAA; MR: ACT GCC GCA 

CAA CAT TTA GRA A; P1F: AGT TGT CAA TGT CTT AAT TCG TAT CAA T; 

P1R:TCG GCA CCT AAG TAA TTT TGA GTT; P2F: GCA TTT CCA ATC TAC AGG ACT ATG 

A; 

P2R:   ACC TCC TGG TAT AGC AGT GAC TGA AC; P3F:TGG YTC AAT CTC AAC AAC 

AAG ATT TAA G;  

P3R:TAC CCG AGA AAT ATT ATT TTG CC; 1,80

6,2

Сонди за TaqMan Real-Time RT-PCR, белязани с багрилата 6-FAM/BHQ-1: 

концентрация 6 nmol: MP: FAM-TGG CYG TYA GCT TCA GTC AAT TCA ACA GA; 

P1P: FAM-ATA GGC CAA AGA “T”TG TTG TCG AGA CTA TTC CAA; P2P: FAM-CCA TTT 

ACC “T”AA GTG ATG GAA TCA ATC GCA AAP3Р: FAM-CCC RTC TG“T” TGG ACC AGG 

GAT ATA CTA CAA A. Да се оферират комплексно с праймерите от предходната 

позиция 13,53

ЕЛИЗА и имунохроматографски тестове за грип

7

ELISA за IgМ антитела срещу грипни вируси от тип А: Набор с 96 теста в 

опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, базиран на индиректния метод 

ELISA, който да улавя  антитела от клас IgМ в човешки серум срещу грипни 

вируси от тип А. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450нм; 

съвместимост с ридер BioRad наличен в лаборатория "Грип и ОРЗ". Тестът да 

притежава чувствителност не по-малко от 98%  и  специфичност не по-малко 

от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.   
9,84

8

ELISA за IgМ антитела срещу грипни вируси от тип В: Набор с 96 теста в 

опаковка, 12 чупещи се стрипове по 8 ямки, базиран на индиректния метод 

ELISA, който да улавя  антитела от клас IgМ в човешки серум срещу грипни 

вируси от тип В. Отчитането да се извършва при дължина на вълната 450нм; 

съвместимост с ридер BioRad наличен в лаборатория "Грип и ОРЗ". Тестът да 

притежава чувствителност не по-малко от 98%  и  специфичност не по-малко 

от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.      
3,94

9

Бърз скринингов тест за детекция и диференциация на грип А и грип В:

Принцип на действие: имуно-хрматографски тест с моноклонални антитела

- Изходен материал: назофарингеални аспирати, гърлени тампони

- 3 стъпки на изпълнение.

- Време за отчитане на резултата - до 15 мин.

- Включени позитивни контроли

- Чувствителност: над 84%

- Специфичност: над 94%

- СЕ маркиран
4,80



Хранителни среди и реагенти за клетъчни култури

10 10,1

Течна хранителна среда за клетъчно култивиране Dulbecco Modified Eagle 

Medium with D-Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, with 

HEPES, банка до 500 мл 2,40

10,2

Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, стерилен, подходящ за 

клетъчно култивиране, опаковка до 500 мл
8,64

10,3

Пеницилин G натриева сол, тестван за клетъчни култури - за добавяне към

хранителна следа за клетъчни култури, опаковка от 25 международни

единици (MЕ) 1,14

11 11,1
Физ.р-р с трис буфер, банки до 450 мл. 

3,96

11,2
Бульон за стерилност, стерилен, за ин витро употреба, епруветки по 6 мл., в 

кутии до 20 епр. 2,30

Лабораторни химикали

12 Абсолютен алкохол:  99% етанол (С2Н5ОН); за молекулярна биология
0,16

Консумативи

13 13,1

Връхчета 20 - 200 микролитра, съвместими с автоматични пипети Eppendorf, 

безцветни, стерилни, непирогенни, с филтър за обезопасяване срещу 

аерозоли, без РНази и ДНази, ДНК и PCR инхибитори, в кутии от 96 връхчета
1,10

13,2

Връхчета 100 -1000 микролитра, съвместими с автоматични  пипети Eppendorf; 

безцветни, стерилни, непирогенни, полипропиленови, с филтър, без РНази и 

ДНази, в кутии от 100 връхчета 1,06

13,3

Връхчета 0,5-10 микролитра, съвместими с автоматични пипети Eppendorf; 

безцветни, стерилни, непирогенни, с филтър, без РНази и ДНази, в кутии от 96 

връхчета 2,60



13,4

Епруветки за еднократна употреба тип "Eppendorf", обем 1,5 мл., 

конусовидни, полипропиленови, градуирани с матирана повърхност за 

писане, издържащи на центрофугиране до 5 000 оборота/мин, температури 

до -80С и автоклавиране на + 121С, нестерилни, без ДНази, РНази, с плосък 

капаk без винт, свързан с панта към епруветката, в полиетиленови пликове до 

1000 бр. 0,28

13,5

Епруветки за еднократна употреба тип "Eppendorf", обем 0.5 мл, 

автоклавируеми, от полипропилен, издържливи на органични разтворители и 

центрофугиране при 20000G, безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без 

РНаза и ДНаза, непирогенни, опаковка до 1000 бр
0,47

13,6

PCR епруветки нисък профил, обем 0,2 мл, тънкостенни, прозрачни, долна 

част на стрипове от 0,2 мл туби, 8 туби в стрип, чупещи се, кутия от 10 

пакетчета по 12 стрипа (общо 120 стрипа)+  Плоски капачета за PCR епруветки 

от 0,2 мл, оптически прозрачни, свързани помежду си в стрип, кутия от 10 

пакетчета по 12 капачета (общо 120 стрипа), съвместимост с апарат Chromo 4, 

BioRad, наличен в лаборатория „Грип и ОРЗ”. 1,77

13,7

Матрачета за клетъчни култури, 25 кв.см, за клетъчно култивиране, с плътна 

капачка, стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 100 бр. 
3,31

13,8

Матрачета 75 кв.см., обем 250 ml, за клетъчно култивиране, с филтърна 

капачка, стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 100 бр. 
2,30

13,9
Серологични пипети от 2 мл, стерилни за еднократна употреба, индивидуално 

опаковани; полипропиленови, градуирани през 0.1мл 1,40

13,10

Серологични пипети,10 мл, стерилни, градуировка 1/100; индивидуално 

опаковани; полипропиленови; без остатъчна задръжка на течност; 

предимство е наличие на минусова градуировка, увеличаваща замервания 

обем 2,30

13,11

Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с 

гумен уплътнител, обем 2 мл., РР, градуирани, с обло дъно
0,68

14 14,1

 Syringe filters - стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, 

непирогенни, хидрофилни, размер на порите 0,45µm, диаметър на филтъра 33 

мм, индивидуално опаковани 3,00



14,2

 Syringe filters -стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, 

непирогенни, хидрофилни, размер на порите 0,20µm, диаметър на филтъра 33 

мм, индивидуално опаковани, SFCA - мембрана
3,00

15 15,1
Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на 

температура +121 С, размери 60/75мм,  в кутия до 100 бр. 1,78

15,20
Автоклавируеми пликове, полиамид, размер 30х21 см, устойчиви на 121° С, в 

кутия до 100 бр. 0,78

16 16,1 Спринцовки, еднократни, стерилни, 1 мл. 0,67

16,2 Спринцовки, еднократни, стерилни, 10 мл. 0,07

16,3 Игли за спринцовка 22G х 1 1/4 0,18

17

ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- 

ТЕЧЕН ПРЕПАРАТ, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

• АДВ- изопропанол и пропанол

• Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин

• С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, 

HIV) действие

• С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за 

хирургична дезинфекция

• Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл

• Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл

•   С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция

• Хипоалеггичен, със съдържание на поддържащи кожата съставки

• Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 0,65

18 18,1

Хирургични, латексови, нестерилни ръкавици без талк - S размер, кутия до 100 

броя 0,80

18 18,1

Хирургични, латексови, нестерилни ръкавици без талк - M размер, кутия 

до100 броя 0,80

18,2 Стерилни еднократни предпазни маски за лице 0,60

18,3 Лигнин сив 5 кг опаковка 1,50

18,4 Памук 1 кг опаковка

Биологични обекти

19
Кокоши ембриони - оплодени яйца, необходими за изолация на грипни 

вируси 7,20

20

Пуйки – за получаване на пуешки еритроцити, с които се доказва наличието 

на грипни вируси в реакция хемаглутинация и в РЗХА 0,40



 

   

ДОГОВОР 

 

За доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за 

Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за 

Грип“ за 2012г. по обособени позиции съгласно техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

№........../.....................г. 

 

Днес, ........................... 2012г. в гр.София между: 

 

НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ с адрес: 

София 1 504,  бул. Янко Сакъзов № 26,  БУЛСТАТ: 000662721, представляван от проф. д-р 

Тодор Кантарджиев, д.м.н., м.з.м. – директор, наричан за краткост по-долу 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и  

 

“...........”   със седалище и адрес на управление гр....., ул. .............., №..., вх..., ап. ..., 

БУЛСТАТ/ЕИК ………………………ДДС идент №  ....., регистрирано под № ....., том. ...., 

стр. ... по ф. д. № ..../.... г. на ......   съд,  представлявано от  ........, представител на 

“....................“, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

  

на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение 

№........................ на Директора на НЦЗПБ се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

  Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за 

Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за 

Грип“ за 2012г. по обособени позиции съгласно техническата спецификация на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и подробно описани в Приложение № 1, което се явява неразделна част 

от настоящия договор, и наричани по-долу “стоки”. 

Чл.2. Посочените в Приложение № 1 количества 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. 

 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

  

Чл.3. Единичната цена на стоките без  ДДС е посочена в Приложение № 1  и е 

формирана съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия 

договор и остава непроменена за срока на действие на договора. 

  

 Чл.4 Цената на стоките включва стойността на опаковката, доставката, 

застраховката и транспорта до краен получател, при срок на годност не по-малък от 75 на 

сто от обявения от производителя към датата на всяка доставка. 

Чл.5. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на 

договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.  

 Чл.6. Общата стойност на всички доставки по договора е до …………………… лв.   

без ДДС. 
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ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.7.  Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, разсрочено 

в срок минимум 90 дни след доставка и предоставени: 

- доставна фактура; 

- приемателно-предавателни протоколи; 

- писмени заявки; 

- сертификат за качество от производителя за всяка доставена партида. 

  

IV. СРОК НА ДОГОВОРА.СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
 

Чл.8. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 

подписването му. 

Чл.9. Всяка отделна доставка, предмет на настоящия договор, следва да бъде 

доставена до 20 (двадесет) календарни дни след получаване на писмена заявка от 

Възложителя. Доставките се извършват в количество и вид съгласно изготвената заявка до 

20 (двадесет) календарни дни, след изпращане на същата по факс, електронна поща или в 

писмен вид при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния 

подпис. 

Чл.10. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на 

настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми писмено или по факс 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  
 Чл.11. За количества доставени извън заявката по чл.9, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма 

задължение за плащане. 

  Чл.12. В случаите по чл.22 и 23 от договора, срокът по чл.9 започва да тече от датата 

на писменото съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

  

Чл.13. За място на доставяне на стоките по този договор се приема Национален 

център по заразни и паразитни болести, гр. София, бул. «Янко Сакъзов» № 26. 

Чл.14. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

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

предавателен протокол. 

  

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

  

 Чл.15. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до 

мястото, съгласно чл.13. 

 

VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

   

 Чл.16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

  16.1. Да достави стоките в договорения срок. 

16.2. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани  в съответния вид, 

количество и качество на мястото на доставяне. 

  

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  

 Чл.17. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 
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  17.1. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид, 

количество и качество на описаното в настоящия договор. 

  17.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 7 от настоящия договор. 

 17.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за 

изпълнение. 

  

IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 

 Чл.18. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от  представител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.     

 Чл.19.ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват 

приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките. 

  

Х. КАЧЕСТВО, ГАРАНЦИИ И СРОК НА ГОДНОСТ 

  Чл. 20. Качеството на всяка доставна партида, предмет на настоящия договор, 

следва да отговаря на техническите стандарти на производителя, което се удостоверява със 

сертификат за качество, издаден от компетентен орган в страната на производителя. 

Чл. 21. Внесената гаранция за изпълнение се възстановява на Изпълнителя след 

изпълнение на предмета на договора – качествено и в срок, установено с приемо-

предавателен протокол, подписан от страните по договора. 

Чл. 22. При неизпълнение или лошо изпълнение на предмета на договора, 

Възложителят задържа гаранцията за изпълнение 

Чл. 23. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на стоките предмет на 

настоящия договор, следва да бъде не  по–малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от 

обявения от производителя. В случай на доставка на диагностични и лабораторни реактиви 

и медицински консумативи с по – кратък от договорения срок на годност 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка, 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.  

 Чл.24. Доставката на диагностични и лабораторни реактиви и медицински 

консумативи с остатъчен срок на годност по-малък от 75  на сто от обявения от 

производителя, се извършва само с писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за конкретно 

количество, определено от него. Без изрично писмено съгласие на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

стоките няма да бъдат заплатени. 

 Чл.25. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на 

тяхното приемане остатъчният срок на годност е по – малък  от определения в чл.23 от 

настоящия договор. 

 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕТОЧНО ИЗПЪЛНЕНИЕ. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл.26.. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да предявява рекламации пред ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

за: 

  а) количество и некомплектност на стоките или техническата документация 

(явни недостатъци); 

  б) качество  (скрити недостатъци): 

  - при доставяне на стоки не от договорения вид, посочен в чл.1. 

  - при констатиране на дефекти при употреба на стоките. 
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Чл.27. Рекламации за явни недостатъци на стоките се правят от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

чрез крайните получатели на стоките, в момента на предаването им, за което се съставя 

протокол, подписан и от двете страни. 

 Чл.28. Рекламации за скрити недостатъци се правят през целия срок на годност на 

доставените стоки. 

Чл.29. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за 

установените дефекти  в 15 (петнадесет) дневен срок от констатирането им. 

Чл.30. В рекламациите се посочва номерът на договора, точното количество на 

получените стоки с техния партиден номер, основанието за рекламация и конкретното 

искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 Чл.31. В 10 (десет) дневен срок от получаване на рекламацията, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

следва да отговори на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ писмено и конкретно дали приема рекламацията 

или я отхвърля. 

Чл.32. При рекламация за явни недостатъци ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 7 

(седем) дневен срок от получаване на рекламацията за своя сметка и риск да достави на 

мястото на доставяне количеството липсващи в доставката / некомплектни договорени 

стоки. 

Чл.33. При рекламация за скрити недостатъци  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в 

едномесечен срок от получаването й да замени  доставените недоговорени по вид / 

дефектни стоки  за своя сметка и риск или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да върне 

съответната част от заплатената цена, ведно с дължимите лихви. 

 Чл.34. Изборът на посочените по-горе възможности да се върне съответната част от 

платеното или да се доставят нови стоки принадлежи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и се упражнява 

от него под формата на писмено уведомление до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като разходите и 

рисковете по новото доставяне са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

   

ХІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл.35. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове задължение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността 

на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, 

когато те надхвърлят договорената неустойка. 

Чл.36. Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 

задълженията си по раздел ХІ от настоящия договор в срок, същият дължи на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 2% от цената на стоките, за които са направени 

рекламациите. 

Чл.37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 

настоящия договор в случай на предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

по гл. ХІ.  

Чл.38. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да 

дължи неустойки. 

 

XIII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

 Чл.39. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.40. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 
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Чл.41. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

Чл.42. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна по съответния ред от 

компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

  Чл.43. Докато трае непреодолимата сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да намери 

подходящ начин и изпълни своите задължения.  

Чл.44. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност 

или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или 

служители. 

 

ХІV. СЪОБЩЕНИЯ 

  

Чл.45 Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 

са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от законните представители 

и/или от упълномощените представители на двете страни. 

    Чл.46.  За дата на съобщението се смята: 

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

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

    Чл.47. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

  

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

 

 “.........................................................................”                   НЦЗПБ 

гр. ....              гр. София 1504  

ул..........................................№ ..           бул. “Янко Сакъзов” № 26 

тел........            тел.02 944-28-75 

факс...........            факс 02 943-30-75 

е-mail…………..           е-mail:ncipd@ncipd.org 

  

Банкова сметка          Банкова сметка 

 

IBAN ....           IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 1509 01 

BIC код  .....                                                                    BIC - BNBGBGSD 

ТБ ....                                                                               БНБ Централно управление 

                                                                                    

                                           

                                

Чл.48. При промяна на посочения по чл.47 адрес съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 

  

ХV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.49. Настоящият договор се прекратява: 

 а) с изтичане на срока; 
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 б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществената поръчка, ако в 

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

своите задължения. 

 в) при изпълнение на предмета на договора 

 Чл.50. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали действието на договора чрез 

писмено предизвестие в следните случаи: 

 а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на част или на цялото количество 

СТОКИ в сроковете, договорени между страните; 

 б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора. 

 Чл.51. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 20 

(двадесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявката от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.52. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение за 

претърпените вреди от сключването на договора. 

 

 

ХVІ. ДРУГИ УСЛОВИЯ 

  

 Чл.53. Правата и задълженията по настоящия договор не могат да се прехвърлят 

едностранно на трети лица и подобни актове не пораждат правно действие без писменото 

съгласие на другата страна. 

 Чл.54. За неуредените въпроси в настоящия договор се прилага действащото 

българско законодателство. 

  

XVІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.55.Страните по този договор не могат да го променят или допълват. 

Чл.56. При подписването на този договор Изпълнителят представи: 

 а/ съответните документи по чл.47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, както и изискуемите от 

ЗОП документи относно подизпълнителите, а именно: 

 Удостоверение за актуално състояние; 

 Удостоверение, от което да е видно, че дружеството – участник не се намира в 

производство по ликвидация; 

 Удостоверение, от което да е видно, че дружеството – участник не се намира в 

производство за обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност; 

 Удостоверение за липса на задължения към Държавата; 

 Удостоверение за липса на задължения към Общината; 

 Свидетелства за съдимост за всички физически лица, управляващи и 

представляващи дружеството – участник, посочени в удостоверението за актуално 

състояние; 

 Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на  

договора без включен ДДС; 

 Чл 57. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български 

език -  по един за всяка от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

____________________     __________________ 



 

   

ДОГОВОР 

 

За доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати за Национална лаборатория 

„Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за Грип“ за 2012г. по 

обособени позиции съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

№........../.....................г. 

 

Днес, ........................... 2012г. в гр.София между: 

 

НАЦИОНАЛЕН  ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ с адрес: 

София 1 504,  бул. Янко Сакъзов № 26,  БУЛСТАТ: 000662721, представляван от проф. д-р 

Тодор Кантарджиев, д.м.н., м.з.м. – директор, наричан за краткост по-долу 

“ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и  

 

“...........”   със седалище и адрес на управление гр....., ул. .............., №..., вх..., ап. ..., 

БУЛСТАТ/ЕИК ………………………ДДС идент №  ....., регистрирано под № ....., том. ...., 

стр. ... по ф. д. № ..../.... г. на ......   съд,  представлявано от  ........, представител на 

“....................“, наричано за краткост по-долу “ИЗПЪЛНИТЕЛ” 

  

на основание чл. 74, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и Решение 

№........................ на Директора на НЦЗПБ се сключи настоящият договор за следното: 

 

 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

 

  Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави, 

монтира и въведе в експлоатация апарати на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за Национална лаборатория 

„Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за Грип“ за 2012г. по 

обособени позиции съгласно техническата спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

подробно описани в Приложение № 1, което се явява неразделна част от настоящия 

договор, и наричани по-долу “стоки”. 

Чл.2. Посочените в Приложение № 1 количества 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. 

 

II. ЦЕНИ И ОБЩА СТОЙНОСТ НА  

ДОСТАВКИТЕ ПО ДОГОВОРА 

  

Чл.3. Единичната цена на стоките без  ДДС е посочена в Приложение № 1  и е 

формирана съгласно ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – неразделна част от настоящия 

договор и остава непроменена за срока на действие на договора. 

  

 Чл.4. Цената включва стойността на доставката, монтажа, инсталирането, пускането 

в експлоатация и гаранционното сервизно обслужване на на стоките. 

Чл.5. Цената е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на 

договора, освен в случаите на чл.43, ал.2 от ЗОП.  

 Чл.6. Общата стойност на всички доставки по договора е до …………………… лв.   

без ДДС. 
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ІII. УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

Чл.7. Плащанията ще бъдат извършвани по банков път в български лева, разсрочено 

в срок минимум 90 дни след доставка и предоставени: 

- доставна фактура; 

- приемателно-предавателни протоколи; 

- писмени заявки; 

- сертификат за качество от производителя за всяка доставена партида. 

  

IV. СРОК НА ДОГОВОРА.СРОК НА ДОСТАВЯНЕ 
 

Чл.8. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на 

подписването му. 

Чл.9. Доставката, предмет на настоящия договор, следва да бъде доставена до 20 

(двадесет) календарни дни след получаване на писмена заявка от Възложителя. Доставките 

се извършват в количество и вид съгласно изготвената заявка до 20 (двадесет) календарни 

дни, след изпращане на същата по факс, електронна поща или в писмен вид при условията 

и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

Чл.10. При невъзможност за извършване на доставките на стоките предмет на 

настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да уведоми писмено или по факс 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

  

 

V. МЯСТО НА ДОСТАВЯНЕ 

  

Чл.11. За място на доставяне на стоките по този договор се приема Национален 

център по заразни и паразитни болести, гр. София, бул. «Янко Сакъзов» № 26. 

Чл.12. Рискът от случайното погиване или повреждане на стоките преминава върху 

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

предавателен протокол. 

  

VI. ДАТА НА ДОСТАВЯНЕ НА СТОКИТЕ 

  

 Чл.13. За дата на доставяне се счита датата, на която стоките са доставени до 

мястото, съгласно. чл.11. 

 

VII . ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

   

 Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава: 

 14.1. Да достави и предаде на Възложителя описаните в договора стоки на 

адрес: гр. София, бул. „Янко Сакъзов” № 26, в срок до 20 календарни дни след получаване 

на писмена заявка от Възложителя. Транспорта, товаро-разтоварната дейност до мястото на 

доставка, монтажът и пускането в експлоатация се извършва от Изпълнителя за негова 

сметка. 

14.2. Да декларира, че при сключване на договора  апарата е нов, 

неупотребяван и няма недостатъци. Изпълнителят отговаря и когато не е знаел за 

недостатъците. 

         14.3. След като приеме апарата с подписване на приемо-предавателен 

протокол между страните, Възложителят трябва да го прегледа в течение на 30 (тридесет) 

работни дни и да уведоми Изпълнителя за забелязаните недостатъци. Ако не направи това, 

апарата се смята за одобрен, освен ако по-късно се открият недостатъци, които не са 
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могли да бъдат забелязани при обикновен преглед, за което Възложителя следва незабавно 

да уведоми Изпълнителя за откритите недостатъци. 

 

VIII. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

  

 Чл.15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  се задължава: 

  15.1. Възложителят е длъжен да приеме уговоренияте в договора стоки от 

Изпълнителя в уговорения срок, ако същите отговаря на характеристиките, описани в 

спецификацията, приложена към договора, както и ако е доставен  на уговореното място 

  15.2. Да заплати доставените стоки по реда на чл. 7 от настоящия договор. 

 15.3. След приключване изпълнението на договора да освободи гаранцията за 

изпълнение. 

 

IX.  ПРИЕМАНЕ И ПРЕДАВАНЕ НА СТОКИТЕ 

 

 Чл.16. Приемането на стоките се извършва на мястото на доставяне от  представител 

на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.     

 Чл.17. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ и представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ подписват 

приемателно-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоките. 

  

Х. ГАРАНЦИИ, СЕРВИЗ И КАЧЕСТВО 

Чл. 18. Изпълнителят гарантира пълната функционална годност на апарата съгласно 

техническите стандарти за качество и безопасност, като е длъжен да представи на 

Възложителя при предаването и монтирането му сертификати на производителя и 

Ръководство за употреба на български език. 

Чл.19. Изпълнителят се задължава да отстранява за своя сметка всички дефекти в 

рамките на гаранционния срок от 24 (двадесет и четири) месеца, който тече от датата на 

двустранно подписване на протокол за монтаж и пускане в експлоатация на апарата. 

Пълното гаранционно обслужване включва: 2 (два) пъти годишно профилактика, 

посещения при аварийна необходимост, ремонт, доставка и подмяна на резервни части. В 

обслужването са включени цените на труда, резервните части и транспорта. 

Чл.20. Рекламациите се предявяват пред изпълнителя в следните срокове: 

- за явни недостатъци в срока до 30 (тридесет) работни дни; 

- за скрити недостатъци – през целия гаранционен срок. 

Чл.21. Гаранционната поддръжка осигурява техническа помощ на място, което 

следва да бъде направено от Изпълнителя в рамките на 48 (четиридесет и осем) часа след 

констатиране на дефекта и включва разходи за труд, резервни части и транспорт 

 

 

ХІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

Чл.22.  За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор, неизправната 

страна дължи неустойка в размер на 0.1% на ден върху стойността на неизпълненото в 

договорените срокове задължение, но не повече от 20% (двадесет процента) от стойността 

на неизпълнението, както и обезщетение за претърпените действителни вреди в случаите, 

когато те надхвърлят договорената неустойка. 

Чл.23. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да прекрати едностранно и без предизвестие 

настоящия договор в случай на предявени повече от три рекламации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.24. В случай, че по отношение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ настъпят обстоятелствата по 

чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от от Закона за обществените поръчки, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има 

право да прекрати едностранно настоящия договор, без писмено предизвестие и без да 

дължи неустойки. 
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XII. ФОРСМАЖОРНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 

 

 Чл.25. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за понесени вреди и 

загуби, ако последните са причинени в резултат на непреодолима сила. 

Чл.26. Ако страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора е 

била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила. 

Чл.27. “Непреодолима сила” по смисъла на този договор е непредвидено и/или 

непредотвратимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключването на 

договора. 

Чл.28. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме всички 

действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум понесените вреди и 

загуби, както и да уведоми писмено другата страна в 7-дневен срок от настъпването на 

непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от това 

вреди. Непреодолимата сила се доказва от засегнатата страна по съответния ред от 

компетентния орган в държавата, в която са настъпили форсмажорните обстоятелства. 

  Чл.29. Докато трае непреодолимата сила, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да намери 

подходящ начин и изпълни своите задължения.  

Чл.30. Не представлява  “непреодолима сила”  събитие, причинено по небрежност 

или чрез умишлено действие на някоя от страните или техни представители и/или 

служители. 

 

  

XIII. СЪОБЩЕНИЯ 

  

Чл.31. Всички съобщения между страните, свързани с изпълнението на този договор 

са валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от законните представители 

и/или от упълномощените представители на двете страни. 

    Чл.32.  За дата на съобщението се смята: 

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

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

    Чл.33. За валидни адреси за приемане на съобщения и банкови сметки, свързани с 

настоящия договор се смятат: 

  

 ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:                                  ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

 

 “.........................................................................”                   НЦЗПБ 

гр. ....              гр. София 1504  

ул..........................................№ ..           бул. “Янко Сакъзов” № 26 

тел........            тел.02 944-28-75 

факс...........            факс 02 943-30-75 

е-mail…………..           е-mail:ncipd@ncipd.org 

  

Банкова сметка          Банкова сметка 

 

IBAN ....           IBAN: BG91 BNBG 9661 3100 1509 01 

BIC код  .....                                                                    BIC - BNBGBGSD 

ТБ ....                                                                               БНБ Централно управление 

                                                                                    

                                           

    Чл.34. При промяна на посочения по чл.33 адрес, съответната страна е длъжна да 

уведоми другата в тридневен срок от промяната. 
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ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.35. Настоящият договор се прекратява: 

 а) с изтичане на срока; 

 б) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора за обществената поръчка, ако в 

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

своите задължения. 

 в) при изпълнение на предмета на договора 

 Чл.36. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали действието на договора чрез 

писмено предизвестие в следните случаи: 

 а) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извърши доставката на стоките в сроковете, договорени 

между страните; 

 б) ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое друго свое задължение по договора. 

 Чл.37. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право едностранно да прекрати договора без 

предизвестие, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ забави изпълнението на доставката с повече от 20 

(двадесет) календарни дни, считано от датата на изпращане на заявката от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 Чл.38. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на 

обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите 

задължения.  

 

 

  

XV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.39.Страните по този договор не могат да го променят или допълват. 

Чл.40. При подписването на този договор Изпълнителят представи: 

 а/ съответните документи по чл.47, ал.9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, както и изискуемите от 

ЗОП документи относно подизпълнителите, а именно: 

 Удостоверение за актуално състояние; 

 Удостоверение, от което да е видно, че дружеството – участник не се намира в 

производство по ликвидация; 

 Удостоверение, от което да е видно, че дружеството – участник не се намира в 

производство за обявяване в несъстоятелност и не е обявен в несъстоятелност; 

 Удостоверение за липса на задължения към Държавата; 

 Удостоверение за липса на задължения към Общината; 

 Свидетелства за съдимост за всички физически лица, управляващи и 

представляващи дружеството – участник, посочени в удостоверението за актуално 

състояние; 

 Документ за внесена гаранция за изпълнение в размер на 3% от стойността на  

договора без включен ДДС; 

 Чл 41. Настоящият договор се състави в два еднообразни екземпляра на български 

език -  по един за всяка от страните. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:      ИЗПЪЛНИТЕЛ: 

 

____________________     __________________ 

 



Образец № 1 

        

ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТА 

 

за участие в открита процедура за възлагане на  обществена поръчка с предмет 

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати и доставка на 

диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за Национална 

лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за Грип“ за 

2012г. по обособени позиции от 1 до 20 “, съгласно техническата спецификация на 

Възложителя. 

 

До:  Национален център по заразни и паразитни болести – гр. София, бул. „Янко 

Сакъзов № 26, Директор проф. д-р Тодор Кантарджиев, д.м.н, м.з.м. 

 

ОТ: ......................................................................................... – гр. ................... 

адрес: гр............................. ул. .........................., No. …тел.: ........ / ............. факс: ......./ ............. 

регистриран по ф.д. №.......... / .............. г. по описа на ..........................Окръжен/Градски/ 

Съд,  

Дата и място на регистрация по ДДС: ........................................... 

ЕИК: ………………………... 

Разплащателна сметка: 

IBAN: ............; BIC: ..........; 

банка: .................... – град/клон/офис: .........; 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 

 

С настоящото Ви представяме нашата Оферта за участие в обявената от Вас 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка монтаж и въвеждане в 

експлоатация на апарат и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински 

консумативи за Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, 

„Пандемична програма за Грип“ за  2012г. по обособени позиции от 1 до 20“ 

Декларираме, че сме получили документация за участие и сме запознати с 

указанията и условията за участие в обявената от Вас процедура. Съгласни сме с 

поставените от Вас условия и ги приемаме без възражения. 

Запознати сме с проекта на договора и общите условия на договора, приемаме ги и 

ако бъдем определени за изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок. За 

срока на договора възложителя не е длъжен да заяви същия обем на договорираните 

количества, тъй като същите са прогнозни и са предназначени за определяне на гаранцията 

за изпълнение на договора. Приемаме, че заявените количества ще са в зависимост от 

нуждите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и неговите финансови възможности за срока на договора.  

Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни от крайния срок за получаване 

на офертите. 

Срок на изпълнение – 12 /дванадесет/ календарни месеца, считано от дата на 

подписване на договора за изпълнение. 

Срок на доставка – 20 /двадесет/ работни дни след получена заявка за доставка от 

Възложителя ;  

Начин на плащане – съгласно условията на Проекта на договор. 



Срок на гаранционно сервизно обслужване на апарата след подписването на 

приемо-предавателен протокол за извършени доставка, монтаж, инсталиране и пускане в 

експлоатация (най-малко 24 месеца) ; 

Предлаганата от нас цена е поставена в отделен запечатан плик наименуван 

“Предлагана цена “, представляващ неразделна част от настоящата оферта. 

При изпълнението на поръчката ще се придържаме точно към указанията на 

възложителя, съгласно документацията за участие. 

При изпълнение на поръчката ________________ използваме подизпълнители. 

        /“ще” или “няма да”/ 

ако ще използвате, моля посочете информация за подизпълнител/и 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

  

В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем 

гаранция за изпълнение на поръчката във вид на парична сума и в размер на 3 % от 

предложената от нас стойност на договора. 

 Съгласни сме гаранцията да бъде освободена след приключване на изпълнението на 

договора. 

 В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, при подписването на 

договора ще представим документи от съответните компетентни органи за липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки. 

 Приложения: 

Списък на документите, представляващи неразделна част от настоящата оферта, 

подписан и подпечатан от законния представител или упълномощено от него лице. 

 Техническо предложение със съдържание, съгласно изискванията на Възложителя.  

 

 

Дата     ___________/____________/___________ год. 

 

Име, презиме и фамилия:        _________________________________________ 

 

Подпис                     __________________________________________ 

 

Длъжност                                  _________________________________________ 

 

Наименование на кандидата:  _________________________________________ 

 

 

        Дата: _____________                                   



№

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

И ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ съответствие каталог № страница № 

Апарати
Напълно автоматизирана система за 

изолиране на нуклеинови киселини и 

протеини:

1

 Да  работи на принципа на екстракция на 

нуклеинови киселини със силициеви магнитни 

частици

2

 Капацитет за обработка на минимум 15 

проби едновременно.

3

Възможност за изолиране на нуклеинови 

киселини от всякакви източници

4

Полученият екстракт да е подходящ за 

следващи молекулярно-генетични анализи:                                                                                                                                    

полимеразна верижна реакция, полимеразна 

верижна реакция в реално време, 

секвениране,                                                                                                                                                                            

5
Да има минимум 950 пре-програмирани 

протокола за изолиране на нуклеинови киселини.

6

Да разполага с изход за свързване към 

мрежата и компютър.

7

 Време за екстракция на нуклеиновите 

киселини – до 60 мин.

8

 Да позволява работа с клинични проби с 

обем от 20 до 10 000 микролитра.

9
 Вграден контролен модул с лесен за работа тъч 

скреен графичен  LCD екран.

10 Вграден магнитен и затоплящ се блок

11

 Вграден охлаждащ блок за съхранение на 

нуклеиновите киселини след изолиране.                                                                                                                                  

поддържащ температура 4˚C -10˚C за цяла нощ

12
Вградена стерилизационна UV-лампа с 

възможност за настройка на стерилизация.

Сравнителна таблица               образец 2

               Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести

( наименование на участника)

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична система за изолиране на нуклеинови киселини

  и протеини за нуждите на НЦЗПБ, лаборатория Грип и ОРЗ



13
Вграден подвижен метален щит за предпазване 

на пробите от замърсяване.

14

 Възможност за свързване с други апарати в 

мрежа, към роботизирана система и 

лабораторна информационна система

15

Възможност за надграждане с  допълнителни 

модули



№

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ РАБОТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И 

ФУНКЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

съответств

ие каталог №

страница 

№ 

1  Работа с различни типове епруветки. 

2 5 мм вибрационна орбита

3 Аналогов контрол на скоростта. 

4 Скорост 0-2500 rpm.
5 Клас защита IP 22  в съответствие с DIN EN 60529.

( наименование на участника)

Сравнителна таблица     - Образец 2 

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ЛАБОРАТОРЕН ВОРТЕКС
 за нуждите на НЦЗПБ, лаборатория Грип и ОРЗ

               Възложител: Национален център по заразни и паразитни болести



Обособена 

позиция Подпозиция
Наименование и техническа характеристика

Мерна единица

Единична цена 

без ДДС 

 Количество 

до

Сума в лева без 

ДДС

Апарати

1

Напълно автоматизирана система за изолиране на нуклеинови киселини и протеини:

1. Да  работи на принципа на екстракция на нуклеинови киселини със силициеви 

магнитни частици. 

2. Капацитет за обработка на минимум 15 проби едновременно.

3. Възможност за изолиране на нуклеинови киселини от всякакви източници.

4. Полученият екстракт да е подходящ за следващи молекулярно-генетични анализи:                                                                                                                                    

полимеразна верижна реакция, полимеразна верижна реакция в реално време, 

секвениране,                                                                                                                                                                            

генотипизиране, фрагментен анализ, генна експресия. 

5. Да има минимум 950 пре-програмирани протокола за изолиране на нуклеинови 

киселини.

6. Да разполага с изход за свързване към мрежата и компютър. 

7. Време за екстракция на нуклеиновите киселини – до 60 мин. 

8. Да позволява работа с клинични проби с обем от 20 до 10 000 микролитра. 

9. Вграден контролен модул с лесен за работа тъч скреен графичен  LCD екран.

10. Вграден магнитен и затоплящ се блок. 

11. Вграден охлаждащ блок за съхранение на нуклеиновите киселини след изолиране.                                                                                                                                  

поддържащ температура 4˚C -10˚C за цяла нощ.

12. Вградена стерилизационна UV-лампа с възможност за настройка на стерилизация. 

13. Вграден подвижен метален щит за предпазване на пробите от замърсяване.

14. Възможност за свързване с други апарати в мрежа, към роботизирана система и 

лабораторна информационна система.

15. Възможност за надграждане с  допълнителни модули брой 1

Всичко по обособена позиция 1

Oбразец на ценово предложение

0БРАЗЕЦ 3

 ФИРМА ПРЕДЛОЖИТЕЛ - седалище и адрес на управление

ДО  НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ЗАРАЗНИ И ПАРАЗИТНИ БОЛЕСТИ, БУЛ. Я. САКЪЗОВ № 26,СОФИЯ,1504



2

Лабораторен вортекс за работа с различни типове епруветки. 5 мм вибрационна 

орбита. Аналогов контрол на скоростта. Скорост 0-2500 мин-1 . Клас защита IP 22 в 

съответствие с DIN EN 60529. брой 1

Всичко по обособена позиция 2

Китове за изолиране на нуклеинови киселини 

3

Кит за автоматизирана система за изолиране на вирусни ДНК и РНК от носогърлени 

секрети, лаважи, аспирати,  серум, кръв, тъкани, клетъчни култури, тампони, проби от 

течно базирана цитология, трупни материали чрез методика, базираща се на магнитни 

частици. 

тест 1440

Всичко по обособена позиция 3

4

Тест за ръчна екстракция на вирусна РНК и ДНК от безклетъчни течни биологични 

материали като серум, плазма, ликвор и др. телесни течности, изходен обем на 

материала 200мкл, колонно-базиран с използване на силициеви мембрани, количество 

елуат 10-50мкл, в комплект с лизис-буфер, миещ разтвор и събирателни епруветки
тест 100

Всичко по обособена позиция 4

Китове и реактиви за PCR

5

Набор за провеждане на полимеразно-верижна реакция в реално време - едностъпков 

TaqMan Real Time RT-PCR кит за доказване на грипни вируси, съдържащ: 

• Обратна транскриптаза - модифицирана версия на M-MLV RT, с повишена 

температурна стабилност - минимум 58˚С и елиминирана RNaseH активност;

• Hot Start Taq-полимераза в комплекс със специфично антитяло, инхибиращо 

активността при стайна температура и позволяващо активизация при температура над  

94º С;

• 2 Х Реакционен микс съдържащ буфер, MgSO4, dNTP и стабилизатори.

• Изисква се китът да е оптимизиран за праймерите и сондите (Taqman) на Центъра за 

контрол на заболяванията (CDC) Атланта, САЩ за in vitro качествена детекция и 

характеризиране на грипните вируси тип А и В в респираторни проби (включително и на 

пандемичния вирус A/H1N1/pdm) (съгласно  протокол на CDC – CDC Real time RT-PCR 

(rRT-PCR) Protocol for Detection and Characterization of Influenza 2009 A(H1N1)pdm Virus – 

CDC REF.#I-007-05, www.who.int/csr/resources/publications/swineflu/CDCRealtimeRT-PCR 

SwineH1Assay-2009_20090430.pdf.                                                                                                                                                                                                   

Опаковка от 100 теста. тест 2000



Всичко по обособена позиция 5

6 6,1

Праймери за TaqMan Real-Time RT-PCR; 10 наномола (nmol) скала; пречистени от соли 

(desalted):  MF: CAA GTG TGA CAT TGC TGA YCT RAA; MR: ACT GCC GCA CAA CAT TTA GRA A; 

P1F: AGT TGT CAA TGT CTT AAT TCG TAT CAA T; 

P1R:TCG GCA CCT AAG TAA TTT TGA GTT; P2F: GCA TTT CCA ATC TAC AGG ACT ATG A; 

P2R:   ACC TCC TGG TAT AGC AGT GAC TGA AC; P3F:TGG YTC AAT CTC AAC AAC AAG ATT TAA 

G;  

P3R:TAC CCG AGA AAT ATT ATT TTG CC; база 200

6,2

Сонди за TaqMan Real-Time RT-PCR, белязани с багрилата 6-FAM/BHQ-1: концентрация 6 

nmol: MP: FAM-TGG CYG TYA GCT TCA GTC AAT TCA ACA GA; P1P: FAM-ATA GGC CAA AGA 

“T”TG TTG TCG AGA CTA TTC CAA; P2P: FAM-CCA TTT ACC “T”AA GTG ATG GAA TCA ATC GCA 

AAP3Р: FAM-CCC RTC TG“T” TGG ACC AGG GAT ATA CTA CAA A. Да се оферират 

комплексно с праймерите от предходната позиция база 125

Всичко по обособена позиция 6

ЕЛИЗА и имунохроматографски тестове за грип

7

ELISA за IgМ антитела срещу грипни вируси от тип А: Набор с 96 теста в опаковка, 12 

чупещи се стрипове по 8 ямки, базиран на индиректния метод ELISA, който да улавя  

антитела от клас IgМ в човешки серум срещу грипни вируси от тип А. Отчитането да се 

извършва при дължина на вълната 450нм; съвместимост с ридер BioRad наличен в 

лаборатория "Грип и ОРЗ". Тестът да притежава чувствителност не по-малко от 98%  и  

специфичност не по-малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.   
тест 480

Всичко по обособена позиция 7

8

ELISA за IgМ антитела срещу грипни вируси от тип В: Набор с 96 теста в опаковка, 12 

чупещи се стрипове по 8 ямки, базиран на индиректния метод ELISA, който да улавя  

антитела от клас IgМ в човешки серум срещу грипни вируси от тип В. Отчитането да се 

извършва при дължина на вълната 450нм; съвместимост с ридер BioRad наличен в 

лаборатория "Грип и ОРЗ". Тестът да притежава чувствителност не по-малко от 98%  и  

специфичност не по-малко от 99%. Изпълнение в рамките на до 2 часа.      
тест 192

Всичко по обособена позиция 8



9

Бърз скринингов тест за детекция и диференциация на грип А и грип В:

Принцип на действие: имуно-хрматографски тест с моноклонални антитела

- Изходен материал: назофарингеални аспирати, гърлени тампони

- 3 стъпки на изпълнение.

- Време за отчитане на резултата - до 15 мин.

- Включени позитивни контроли

- Чувствителност: над 84%

- Специфичност: над 94%

- СЕ маркиран
тест 60

Всичко по обособена позиция 9

Хранителни среди и реагенти за клетъчни култури

10 10,1

Течна хранителна среда за клетъчно култивиране Dulbecco Modified Eagle Medium with D-

Glucose 4500mg/l, w/o Sodium Pyruvate, w/o L-Glutamine, with HEPES, банка до 500 мл литър 4

10,2
Фетален телешки серум - топлинно инактивиран, стерилен, подходящ за клетъчно 

култивиране, опаковка до 500 мл литър 3

10,3

Пеницилин G натриева сол, тестван за клетъчни култури - за добавяне към хранителна

следа за клетъчни   култури, опаковка от 25 международни единици (MЕ) брой 1

Всичко по обособена позиция 10

11 11,1 Физ.р-р с трис буфер, банки до 450 мл. милилитър 18000

11,2

Бульон за стерилност, стерилен, за ин витро употреба, епруветки по 6 мл., в кутии по 20 

епр. брой 200

Всичко по обособена позиция 11

Лабораторни химикали

12 Абсолютен алкохол:  99% етанол (С2Н5ОН); за молекулярна биология литър 1

Всичко по обособена позиция 12

Консумативи

13 13,1

Връхчета 20 - 200 микролитра, съвместими с автоматични пипети Eppendorf, безцветни, 

стерилни, непирогенни, с филтър за обезопасяване срещу аерозоли, без РНази и ДНази, 

ДНК и PCR инхибитори, в кутии от 96 връхчета брой 960

13,2

Връхчета 100 -1000 микролитра, съвместими с автоматични  пипети Eppendorf; 

безцветни, стерилни, непирогенни, полипропиленови, с филтър, без РНази и ДНази, в 

кутии от 100 връхчета брой 1000



13,3

Връхчета 0,5-10 микролитра, съвместими с автоматични пипети Eppendorf; безцветни, 

стерилни, непирогенни, с филтър, без РНази и ДНази, в кутии от 96 връхчета брой 1920

13,4

Епруветки за еднократна употреба тип "Eppendorf", обем 1,5 мл., конусовидни, 

полипропиленови, градуирани с матирана повърхност за писане, издържащи на 

центрофугиране до 5 000 оборота/мин, температури до -80С и автоклавиране на + 121С, 

нестерилни, без ДНази, РНази, с плосък капаk без винт, свързан с панта към 

епруветката, в полиетиленови пликове до 1000 бр. брой 1000

13,5

Епруветки за еднократна употреба тип "Eppendorf", обем 0.5 мл, автоклавируеми, от 

полипропилен, издържливи на органични разтворители и центрофугиране при 20000G, 

безцветни/ прозрачни, плътно затваряне, без РНаза и ДНаза, непирогенни, опаковка до 

1000 бр брой 1000

13,6

PCR епруветки нисък профил, обем 0,2 мл, тънкостенни, прозрачни, долна част на 

стрипове от 0,2 мл туби, 8 туби в стрип, чупещи се, кутия от 10 пакетчета по 12 стрипа 

(общо 120 стрипа)+  Плоски капачета за PCR епруветки от 0,2 мл, оптически прозрачни, 

свързани помежду си в стрип, кутия от 10 пакетчета по 12 капачета (общо 120 стрипа), 

съвместимост с апарат Chromo 4, BioRad, наличен в лаборатория „Грип и ОРЗ”. брой 960

13,7
Матрачета за клетъчни култури, 25 кв.см, за клетъчно култивиране, с плътна капачка, 

стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 100 бр. брой 300

13,8
Матрачета 75 кв.см., обем 250 ml, за клетъчно култивиране, с филтърна капачка, 

стерилни, чисти от ДНК и РНК, незапалими, опаковка до 100 бр. брой 100

13,9
Серологични пипети от 2 мл, стерилни за еднократна употреба, индивидуално 

опаковани; полипропиленови, градуирани през 0.1мл брой 1000

13,10

Серологични пипети,10 мл, стерилни, градуировка 1/100; индивидуално опаковани; 

полипропиленови; без остатъчна задръжка на течност; предимство е наличие на 

минусова градуировка, увеличаваща замервания обем брой 1000

13,11
Криоепруветки със стояща основа, пластмасови, стерилни, с винтова капачка с гумен 

уплътнител, обем 2 мл., РР, градуирани, с обло дъно брой 200

Всичко по обособена позиция 13

14 14,1

 Syringe filters - стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, непирогенни, 

хидрофилни, размер на порите 0,45µm, диаметър на филтъра 33 мм, индивидуално 

опаковани брой 200



14,2

 Syringe filters -стерилни филтри за еднократна употреба за спринцовки, непирогенни, 

хидрофилни, размер на порите 0,20µm, диаметър на филтъра 33 мм, индивидуално 

опаковани, SFCA - мембрана брой 200

Всичко по обособена позиция 14

15 15,1
Чували за автоклавиране на инфекциозен материал, издържливи на температура +121 

С, размери 60/75мм, кутии до 100 бр. брой 500

15,20
Автоклавируеми пликове, полиамид, размер 30х21 см, устойчиви на 121° С, кутия до 

100 бр. брой 500

Всичко по обособена позиция 15

16 16,1 Спринцовки, еднократни, стерилни, 1 мл. брой 700

16,2 Спринцовки, еднократни, стерилни, 10 мл. брой 100

16,3 Игли за спринцовка 22G х 1 1/4 брой 800

Всичко по обособена позиция 16

17

ПРЕПАРАТ ЗА ХИГИЕННА И  ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА РЪЦЕ НА АЛКОХОЛНА ОСНОВА- ТЕЧЕН 

ПРЕПАРАТ, ГОТОВ ЗА УПОТРЕБА

• АДВ- изопропанол и пропанол

• Без съдържание на етанол, водороден прекис или хлорхексидин

• С доказано бактерицидно, фунгицидно, туберкулоцидно, вирусоцидно (HBV, HIV) 

действие

• С бързо действие - до 30 сек за хигиенна дезинфекция, до 3 мин за хирургична 

дезинфекция

• Разход за хигиенна дезинфекция на ръце - не повече от 3 мл

• Разход за хирургична дезинфекция на ръце - не повече от 2x5 мл

•   С продължаващо действие мин. 180 мин след дезинфекция

• Хипоалеггичен, със съдържание на поддържащи кожата съставки

• Да отговаря на EN 1500 и EN 12791 литър 10

Всичко по обособена позиция 17

18 18,1 Хирургични, латексови, нестерилни ръкавици без талк - S, M размер, кутия до 100 броя брой 1000

18,2 Хирургични, латексови, нестерилни ръкавици без талк - S, M размер, кутия до 100 броя брой 1000

18,3 Стерилни еднократни предпазни маски за лице брой 100

18,4 Лигнин сив 5 кг опаковка килограм 20

18,5 Памук 1 кг опаковка килограм 20

Всичко по обособена позиция 18

Биологични обекти

19 Кокоши ембриони - оплодени яйца, необходими за изолация на грипни вируси брой 1800

Всичко по обособена позиция 19



20

Пуйки – за получаване на пуешки еритроцити, с които се доказва наличието на грипни 

вируси в реакция хемаглутинация и в РЗХА брой 2

Всичко по обособена позиция 20

Забележка:

1. Обособени позиции 1 и 3 се оферират комплексно. 
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Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

 

по чл.47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП 

 

 
Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична карта № 

…………………………, издадена на …………………… г. от ………………………………., с 

ЕГН ……………………………………,в качеството ми на 

......................………………………………………..........................на…………………………………

……………………………………….........……….. – участник в открита процедура за възлагане 

на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на апарати и 

доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински консумативи за Национална 

лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична програма за Грип“ за 2012г. по 

обособени позиции от 1 до 20 “, съгласно техническата спецификация на Възложителя. 

 

  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

1. 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 чл.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. 

2. Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено нарушението. 

3. Участникът, който представлявам, не е: 

а) обявен в несъстоятелност; 

б) в производство по ликвидация и не се намира в подобна процедура съгласно 

националните закони и подзаконови актове. 

в) в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно 

споразумение с кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон, и не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, дейността му не е под 

разпореждане на съда и не е преустановил дейността си; 

4. Участникът, когото представлявам, няма парични задължения към държавата или към 

община по смисъла на чл.162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени 

с влязъл в сила акт на компетентен орган, а ако има – допуснато е разсрочване или отсрочване 

на задълженията, или парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

                                                 
*
 Декларацията се подписва от едноличния търговец,когато участникът е физическо лице. 

Декларацията се подписва от лицата, посочени в чл.47, ал.4 от ЗОП, когато участникът е 

юридическо лице. 
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осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е 

установен. 

5. Участникът, когото представлявам, не е виновен за неизпълнение на задължения по 

договор за обществена поръчка, доказано от възложител с влязло в сила съдебно решение. 

6. Участникът, когото представлявам, няма наложено административно наказание за 

наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години. 

7. Участникът, когото представлявам, не е осъден с влязла в сила присъда за 

престъпление по чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с процедури по възлагане на 

обществени поръчки. 

8. Участникът, когото представлявам, няма лице по чл.47 ал.4 от ЗОП, който да е 

свързано лице с Възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата 

организация. 

9. Участникът, който представлявам, не е сключил договор с лице по чл.21 или чл.22 от 

Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.  

 

 

 Задължавам се при промяна на горепосочените обстоятелства писмено да уведомя 

Възложителя за всички промени в процеса на провеждане на обявената  процедура за възлагане 

на обществена поръчка 

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

________ 2012 г.     ДЕКЛАРАТОР: 



 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП 

 

 
Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична карта № 

…………………………, издадена на …………………… г. от ………………………………., с 

ЕГН ……………………………………, в качеството ми на 

......................……………………………………….......................... на 

………………………………………………………………………….........……….. – участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „„Доставка, монтаж и въвеждане в 

експлоатация на апарати и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и медицински 

консумативи за Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, „Пандемична 

програма за Грип“ за 2012г.. по обособени позиции от 1 до 20 “, съгласно техническата 

спецификация на Възложителя. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

Участникът, който представлявам: 

1. При изпълнението на поръчката няма да използва / ще използва подизпълнители; 

2. Подизпълнители ще бъдат:  

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

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

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

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

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

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

 

(избройте наименованията, седалищата и адресите на управление на подизпълнителите, 

стойността и дела но тяхното участие (процент от общата стойност и конкретната част от 

предмета на обществената поръчка), която ще бъде изпълнена от всеки подизпълнител) 

 

 Подизпълнителите са запознати с предмета и условията на поръчката и са дали съгласие 

за участие в процедурата. 

 

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

 

 

 

_____________2012 г.     ДЕКЛАРАТОР:  
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Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

по чл.56, ал.1, т.12 от ЗОП 

 

 
Долуподписаният /-ната/ ....……………………………………………………., с лична карта № 

…………………………, издадена на …………………… г. от ………………………………., с 

ЕГН ……………………………………, в качеството ми на 

......................……………………………………….......................... на 

………………………………………………………………………….........……….. – участник в 

открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка, монтаж и 

въвеждане в експлоатация на апарати и доставка на диагностични и лабораторни реактиви и 

медицински консумативи за Национална лаборатория „Грип и ОРЗ“ с финансиране от МЗ, 

„Пандемична програма за Грип“ за 2012г.. по обособени позиции от 1 до 20“, съгласно 

техническата спецификация на Възложителя. 

 

 

  

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

Приемам условията на Проекта на договор неразделна част от Документацията за участие. 

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

________ 2012 г.     ДЕКЛАРАТОР: 




