„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ ЗА ПНЕВМО-ФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ-СТАРА ЗАГОРА” ЕООД

за участие в открита процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет:
Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
«СБАЛПФЗ -СТАРА ЗАГОРА» ЕООД

УТВЪРДИЛ:………………………….
/ д-р Любомир Любенов-управител/
Настоящата документация е одобрена с Решение № ...... от .........2015 г. на
Управителя на „СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД и на основание чл. 28, ал. 1 от Закона
за обществените поръчки съдържа:
УСЛОВИЯ И УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА. ОБРАЗЦИ ЗА
ПОДГОТВЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Решение № ........ от ...........2015 г. за откриване на процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД ;
2. Обявление за обществена поръчка;
3. Пълно описание на предмета на поръчката, включително на обособените
позиции Приложение № 1;
4. Технически спецификации – Приложение № 2;
5. Указания за изготвяне на офертата и съдържание на офертата - Приложение
№ 3;
6. Образец на офертата – Приложение № 4;
7. Образец на ценова оферта – Приложение № 5;
8.Образец на техническо предложение-Приложение № 6
9. Образец на декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП –
Приложение № 7;
10. Образец на декларация за липса на обстоятелствата по чл.8,ал.8,т.2 от ЗОП
– Приложение № 8;
11. Образец на декларация по чл.55 ал.7 от ЗОП – Приложение № 9;
13. Образец на декларация по чл.56 ал.1 т.8 – Приложение № 10;
14.Образец на декларация по чл.56 ал.1 т.12- Приложение № 11;
15. Административни сведения за кандидата Приложение № 12;
16. Проект на договор за възлагане на обществена поръчка – Приложение № 13.

Приложение № 1

ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
Обект на обявената обществена поръчка е доставка на лекарствени продукти,
съгласно Спецификация,неразделна част от това описание
Доставката на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ- Стара Загора”
ЕООД ще се осъществява от участника, определен за изпълнител след получаване на
заявка от Възложителя в зависимост от конкретната му нужда. Срок на доставка – до
24 часа от заявката.
Срок за изпълнение на поръчката – 12 /дванадесет/ месеца от датата на
възлагане на обществената поръчка.
Място за изпълнение на поръчката – франко болнична аптека ,обслужваща
„СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД.
Цената следва да бъде в лева до краен получател.
Условия на плащане: в български лева, след представяне на следните
документи: доставна фактура, съставена съгласно изискванията на ЗДДС и ППЗДДС –
оригинал.
Договорът няма да бъде продължаван, както и няма да бъде изменян и допълван
през целия му срок на действие.
-Приложение: Спецификация на лекарствените продукти,необходими на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора за 2015 год.

Приложение № 2

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
І. Участникът следва да представи :
1.Заверено от него копие от сертификат по ISO 9001 :2008 на участника
или еквивалентен ;
2.Заверено от него копие от сертификат на фирмата производител
съгласно стандарт
ISO 9001 :2008 или еквивалентен;
3.Инструкции и съдържание на предлагания продукт на български език;
4.Заверено от участника копие от разрешение за търговия на едро с
лекарствения продукт на територията на Република България съгласно ЗЛПХМ.В
случай,че участникът е производител на лекарствения продукти ,той следва да
представи заверено копие от разрешението за производство.
5.Заверено от участника копие от разрешението за употреба,издадено по
реда на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
6.Предлаганият медикамент следва да бъде с не-по-малко от 80 %
остатъчен гаранционен срок,за което участникът попълва декларация.
ІІ.Приемането и предаването на доставката се извършва с двустранно подписан
приемо-предавателен протокол, подписан от представители на двете страни. При
рекламация на доставката, изпълнителят е длъжен да извърши замяна на негодните с
годни стоки най-късно в деня,следващ деня в който е следвало да се извърши
доставката.Протоколът се предоставя на изпълнителя, който е длъжен да извърши
замяна.
ІІІ.Участникът следва да извършва доставката на стоки до болнична
аптека,обслужваща „СБЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД за своя сметка със собствени или
наети транспортни средства.

Приложение № 3
УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА И
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата, както и цялата кореспонденция и всички документи, свързани с
процедурата и разменени между участника и Възложителя трябва да са на български
език.
Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, офертата се подава на български език. Документът за
регистрация на кандидата (а когато той е физическо лице – документът за
самоличност) се представя в официален превод. Документите ,които са на чужд език
се представят в превод.
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно
упълномощено лице и/или лица, като в офертата се прилага пълномощното на
представляващия дружеството (в случай, че това не е лицето изписано като законен
представител на участника в удостоверението за актуално състояние). Всички
страници се подписват от лицето или лицата, подписващи офертата и се подпечатват с
печата на кандидата. Декларациите в офертата се подписват задължително от
представляващия дружеството. Декларации, подписани от упълномощени лица
не се приемат за валидни.
Офертата следва да бъде функционално разпределена в непрозрачен плик ,който
съдържа три отделни непрозрачни и надписани плика ,както следва:
1.Плик № 1 с надпис „Документи за подбор” ,в който се поставят
документите, отнасящи се до критериите за подбор на участниците, а именно:
1. Административни сведения съгласно приложения образец;
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър,когато участникът е
юридическо лице или едноличен търговец ,копие от документа за
самоличност,когато участникът е физическо лице.
3. Нотариално заверено пълномощно удостоверяващо представителната власт на
лицето, от което изхожда предложението (офертата), в случай, че това не е
законния представител на участника;
4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – по образец;
5. Заверено от него копие от сертификат по ISO 9001 :2008 на участника
или еквивалентен ;
6. Заверено от него копие от сертификат на фирмата производител
съгласно стандарт
ISO 9001 :2008 или еквивалентен;
7. Инструкции и съдържание на предлаганите продукти на български език;
8. Заверено от участника копие от разрешение за търговия на едро с
лекарствените продукти на територията на Република България съгласно ЗЛПХМ.В
случай,че участникът е производител на лекарствените продукти ,той следва да
представи заверено копие от разрешението за производство.
9. Заверено копие от разрешението за употреба,издадено по реда на
Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина.
10. Декларация, съдържаща списък на основните договори за подобен вид доставки
– предмет на поръчката, извършени през последните три години, включително

стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства за извършената
доставка , съгласно чл. 51, т. 1 от ЗОП;
11. Подизпълнителите, ако участникът предвижда такива , като се посочва и дела
на участие на подизпълнителите и вида на работите, които ще извършват
12. Декларация за приемане на условията в проекта на договора
13.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.8,ал.8,т.2
14.Декларация по чл.55,ал.7 от ЗОП
15. Проект на договора
16. Оферта
17. Декларация,че предлаганите медикаменти са с не-малко от 80 % остатъчен
гаранционен срок
18. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от кандидата;
Плик № 2 с надпис “Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се
поставят документите ,свързани с изпълнението на поръчката
Да се приложи Техническо предложение
Плик № 3 с надпис “Предлагана цена, съдържа ценовото предложение на
участника
1.Ценова оферта / по образец/
Пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.
Когато участникът подава оферта за повече от една обособена
позиция,пликове № 2 и 3 се представят за всяка от позициите.Когато документи
и информация,съдържащи се в Плик № 1 са еднакви за две или повече обособени
позиции,по които участникът участва,същите се поставят само в плика по
позицията с на-малък пореден номер,като това обстоятелство се отбелязвав
списъка на документите,съдържащи се в пликовете на останалите позиции.
Офертата се подписва от лицето, представляващо Участника или от надлежно
упълномощено лице и/или лица, като в офертата се прилага пълномощното на
представляващия дружеството (в случай, че това не е лицето изписано като законен
представител на участника в удостоверението за актуално състояние). Всички
страници се подписват от лицето или лицата, представляващи кандидата и се
подпечатват с печата му.

Оферта
Образец № 4
...............................................................................................................................................
/наименование на участника/

ДО
„СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД
Гр.Стара Загора

ОФЕРТА
за участие в обявената от „СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД
гр.Стара Загора открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени
продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД.
Уважаеми господа,
След запознаване с документацията за участие в процедурата по възлагане на
обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД. Стара Загора
Заявяваме следното:
Ние, /когато кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице/:
........................................................................................................................................,
наименование на кандидата

със седалище и адрес на управление: гр. .........................................., обл. ...........................,
ул. ............................................................., БУЛСТАТ ..........................., представлявано от
.................................................................. - .......................................
Аз, /когато кандидатът е физическо лице/
.....................................................................................................................................................,
лично, бащино и фамилно име на кандидата

ЕГН: ......................................., лична ката № ............................., издадена на ................. г.
от МВР - гр. ..........................., с постоянен адрес: гр. .................................., обл.
............................................, ул. .................................................................................................
1. Желая(ем) да участвам(е) в откритата процедура за възлагане на обществена
поръчка с предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛПФЗСтара Загора”ЕООД.
Стара
Загора:
по:
-п…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………. , като приемаме без възражения всички
условия за участие в нея. При подготовката на настоящата оферта съм/сме спазил(и)
всички изисквания на „СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД. Стара Загора за нейното
изготвяне.
2. Съгласен съм(сме) настоящата ми/ни оферта да е със срок на валидност
............ (................................................) дни от крайния срок за получаване на офертите.

Тя ще остане обвързваща за мен/нас, като може бъде приета по всяко време преди
изтичане на този срок.
3. Предлаганата цена за изпълнението на поръчката е представена в Ценовата ни
оферта.
4. При подаване на настоящата оферта представям(е) и документ за внесената
гаранция за участие. В случай, че бъда/бъдем отстранен/ни от процедурата за възлагане
на малка обществената поръчка или бъда/бъдем класирани, но не бъда/бъдем
избран/ни за изпълнители желая/ем гаранцията ми/ни за участие да бъде възстановена
по следния начин:
..........................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................

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

Подпис и печат: 1. ...................................
/длъжност и име/

образец на ценова оферта
Образец № 5
......................................................................................................................................................
/наименование на участника в процедурата за възлагане на обществена поръчка/
ДО

„СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД
Гр.Стара Загора
ЦЕНОВА ОФЕРТА

Уважаеми господа,
След като се запознах(ме) с документацията за участие в процедурата по възлагане на
обществена поръчка – открита процедура с предмет: Доставка на лекарствени
продукти
за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД Стара Загора
подписаният(те), ................................................................................,
представляващ(и)
..............................................., заявяваме следното:
1/. Цена- без ДДС
Предлагаме да доставяме:
п…….……………………………………………………………………………
Декларираме, че в така предложената цена е окончателна, в нея сме включили всички
свои разходи и същата не подлежи на увеличение.
2/. Упълномощен да подпише настоящата ценова оферта е
..............................................................................................................................
3/.Приложение :Спецификация по п.........................
4/. Приложено, представяме: .......................................................................................
/Описва се и се прилага завереното пълномощно (подписан и подпечатан от представляващия
кандидата) на подписващия офертата, ако това не е представляващия фирмата – кандидат/
Дата: ...............................
Гр. ..................................

Подпис: .............................
Длъжност: ............................

Техническо предложение
Образец № 6
...............................................................................................................................................
/наименование на участника/

ДО
„СБАЛПФЗ -Стара Загора”
ЕООД гр.Ст.Загора

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в обявената от „СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД
гр.Стара Загора открита процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени
продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора”ЕООД.
Уважаеми господа,
След запознаване с документацията за участие в процедурата по възлагане на
обществена поръчка
с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД Стара Загора
Заявяваме следното:
Ние, /когато кандидатът е едноличен търговец или юридическо лице/:
........................................................................................................................................,
наименование на кандидата

със седалище и адрес на управление: гр. .........................................., обл. ...........................,
ул. ............................................................., БУЛСТАТ ..........................., представлявано от
.................................................................. - .......................................
Аз, /когато кандидатът е физическо лице/
.....................................................................................................................................................,
лично, бащино и фамилно име на кандидата

ЕГН: ......................................., лична ката № ............................., издадена на ................. г.
от МВР - гр. ..........................., с постоянен адрес: гр. .................................., обл.
............................................, ул. .................................................................................................
Като участник в откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет “Доставка на лекарствени продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора”
ЕООД”
гр.
Стара
Загора:
по:
-п…………………………………………………………………………………………………
правя/им/ следното техническо предложение:
1.Предлаганият от нас срок на доставка е ............................................
Дата: ...............................

Подпис: .............................

Гр. ..................................

Длъжност: ............................

Приложение № 7
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният /-ната/, _________________________________________, с л.к.
№______________, издадена на ___________от _________________, с ЕГН___________
в качеството ми на ___________________________________ - участник в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени
продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора
Д Е К Л А Р И Р А М:
І.Не съм свързано лице
с Възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация.
ІІ.Представляваният от мен участник не е сключвал договор с лице по чл.21
или чл.22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
ІІІ.Не съм осъждан с влязла в сила присъда /съм осъждан с влязла в сила
присъда , но съм реабилитиран /ненужното се зачертава или отстранява/ за:
1.престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари по чл.253-260 от Наказателния кодекс;
2.подкуп по чл.301-307 от Наказателния кодекс;
3.участие в организирана престъпна група по чл.321-321а от Наказателния
кодекс;
4.престъпление против собствеността о чл.194-217 от Наказателния кодекс;
5.престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния кодекс;
ІV.Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или дейност,
съгласно законодателството на държавата , в която е извършено нарушението .
V.Не съм осъден за с влязла в сила присъда /реабилитиран съм/ за престъпление
по чл.136 от НК, свързано със здравословните и безопасни условия на труд или по
чл.172 от НК против трудовите права на работниците.
VІ.Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
VІІ.Участникът_____________________________________, който
представлявам/ отбелязва се само едно обстоятелство,което се отнася до конкретния
участник/:
1.не е обявен в несъстоятелност;
2.не е в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
3.1. няма задължения към държавата или към общината по смисъла на чл.
162, ал. 2 т.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс,
установени с влязъл в сила акт на компетентен орган
3.2.има задължения по смисъла на чл.162,ал.2,т.1 от ДОПК към държавана
или към община ,установени с влязъл в сила акт на компетентен орган,но
за същите е допуснато разсрочване /отсрочване.

3.3.няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване
съгласно законодателството на държавата,в която участникът е
установен/при чуждестранни участници/.
4.1. не е в открито производство по несъстоятелност
4.2. не е
сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите по смисъла
на чл. 740 от Търговския закон, и не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е
под разпореждане на съда,
4.3. не е преустановил дейността си.
5.не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена
поръчка,доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение.
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК за невярно
деклариране.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която участникът е
установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства са:
1........................................................................................................................................
.
..........................................................................................................................................
.
2........................................................................................................................................
.
..........................................................................................................................................
.
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на
възложителя информация за обстоятелствата са:
1........................................................................................................................................
.
..........................................................................................................................................
.
2........................................................................................................................................
.
..........................................................................................................................................
.
.....................Дата
Име
и
фамилия
..............................................................................................
................... Подпис на лицето (и печат)

Приложение № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл.55, ал.7 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/, _________________________________________, с л.к.
№______________, издадена на ___________от _________________, с ЕГН___________
в качеството ми на ___________________________________ - участник в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени
продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора
Д Е К Л А Р И Р А М:
Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на пар.1
,т.23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на
пар.1, т.24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата
процедура .
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК
деклариране.
___________________ г.
гр. ________________

за невярно

Декларатор:________________

Приложение № 8

ДЕКЛАРАЦИЯ
За липса на обстоятелствата по чл.8,ал.8,т.2 от Закона за обществените поръчки

Долуподписаният /-ната/, _________________________________________, с л.к.
№______________, издадена на ___________от _________________, с ЕГН___________
в качеството ми на ___________________________________ - участник в открита
процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени
продукти за нуждите на „СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора
Д Е К Л А Р И Р А М:
За представлявания от мен участик не са налице обстоятелствата по чл.8,ал.8,т.2
ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка .
Известна ми е наказателната отговорност по чл.313 от НК
деклариране.
___________________ г.
гр. _________________

за невярно

Декларатор:________________

Приложение № 10

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56 ал.1 т.8 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/, ________________________________________ с л.к.
№______________, издадена на ___________от _________________, с ЕГН___________
в
качеството
ми
на
__________________________________________
на
_______________________ - участник в открита
процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
1.При изпълнението на
обществената поръчка няма да използвам / ще
използвам подизпълнители / ненужното се зачертава/.
2.Подизпълнители ще бъдат :
-……………………………………………………..
-……………………………………………………...
/наименование на фирмите на подизпълнителите/
Които са запознати с предмета на поръчката и са дали съгласие за участие в
процедурата;
3.Делът на участие на подизпълнителите при участие в поръчката ще бъда
…………% от общата стойност на поръчката
4.Вида
на
работите
,които
ще
извършва
подизпълнителя
са:......................................................................................................................
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за
деклариране на неверни данни.
............................... г.
гр. ........................

Декларатор:________________
/...................................../

Приложение № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 56 ал.1 т.12 от ЗОП
Долуподписаният /-ната/, ________________________________________ с л.к.
№______________, издадена на ___________от _________________, с ЕГН___________
в
качеството
ми
на
__________________________________________
на
_______________________ - участник в открита
процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на
„СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД гр.Стара Загора

Д Е К Л А Р И Р А М, Ч Е :
Приемам /ме/ изцяло условията в проекта на договора и ако бъда/ем/ избран/и за
изпълнител ще подпишем договора при посочените в проекта условия.
Известна ми е наказателната отговорност, която нося по чл. 313 от НК за
деклариране на неверни данни.
............................... г.
гр. ........................

Декларатор:________________
/...................................../

Приложение № 12
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ ЗА КАНДИДАТА
1. Фирма /наименование/ на кандидата: .......................................................................
2. Седалище и адрес на управление: ........................................................................................
3. ЕИК по БУЛСТАТ: ..............................................................................................................
4. Телефон: ................................................................................................................................
5.Факс: ........................................................................................................................................
6. Адрес за кореспонденция: ....................................................................................................
7. Лице за контакти: ..................................................................................................................
8. Длъжност:...............................................................................................................................
9. Телефон: ...............................................................................................................................
10. Факс:......................................................................................................................................
11. Лични данни: ЕГН: ........................................., лична карта № ........................................,
издадена на ................................ от ...............................................
12. Обслужваща банка .............................................................................................................,
IBAN ................................................, BIC ........................................., по която ще бъде
възстановена гаранцията за участие в процедурата
13. Титуляр на сметката: ........................................................................................................

Дата: .......................... г.
Подпис и печат: ...................................................................................

Приложение № 13
ПРОЕКТО- ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА №..................../....................
Днес, ................................................................ г., в гр.Стара Загора на основание чл.
................ ЗОП между:
ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ ,гр.Стара Загора , ЕИК/БУЛСТАТ:123650307,
представлявано от директора Стайка Станева Лалева, наричано по-долу
"ВЪЗЛОЖИТЕЛ", от една страна, и
........................................................................................... със седалище и адрес на
управление..................................................................................................................................
. ЕИК/БУЛСТАТ:..............................................................., представлявано от
......................................................................................................................................................
. ........................................, (ако има упълномощено лице - име, длъжност, акт на който
се основава представителната му власт) определен за изпълнител след проведена
................................... процедура за възлагане на обществена (вид процедура) поръчка №
......................................................................................................................................................
. ............................/ (уникален номер на поръчката в Регистъра на обществени поръчки)
наричано по-долу за краткост "ИЗПЪЛНИТЕЛ", от друга страна, се сключи
настоящият договор за възлагане на обществена поръчка, наричан по-долу за краткост
"Договор", с предмет:
......................................................................................................................................................
. ....................................................................................................................................................
(наименование на поръчката, дадено от възложителя)
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
1 .ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва доставка на:
....................................................................................................................................................
2.Общата приблизителна стойност на настоящия договор за доставка на
.........................................................,описани в чл.1 от настоящия договор е в размер на
...........лв. без ДДС.
3.1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще заплаща стойността на получените стоки в срок от
.......................от датата на получаването им по банков път, като заплащането се
извършва въз основа на предоставена фактура от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: BIC: ......................................
IBAN: ................................... БАНКА: ..............................
3.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
последващи промени по т. 2.4 в срок от 3 дни считано от момента на промяната. В
случай че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този срок, счита се, че
плащанията са надлежно извършени

4.Договорът не може да се променя след подписването му, като договорената цена е
окончателна и не подлежи на актуализация за срока на настоящия договор.
5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е сключил договор/договори за подизпълнение,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ извършва окончателно плащане към него, след като бъдат
представени доказателства, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е заплатил на
подизпълнителя/подизпълнителите за изпълнените от тях работи, които са приети по
реда на т. 9.3.
ІІІ. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ
6. Договорът влиза в сила от датата на подписването му и има действие за срок от 12
/дванадесет/ месеца
7. Мястото на изпълнение на поръчката е ЗЕМЕДЕЛСКИ ИНСТИТУТ Стара Загора.
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
8.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да извършва в срок и без отклонения съответните
доставки .
8.2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно
качество, количества, стадии на изпълнение, без това да пречи на оперативната
дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
8.3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи неустойка в размера,
определен в настоящия договор.
8.4.Да прави рекламации за несъответствие в количествено отношение веднага след
доставкатана съответната стока , като се съставя протокол, подписан от упълномощен
представител на двете страни. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ незабавно следва да
достави стока, отговаряща по количество на заявеното.
8.5.Да прави рекламации за качество в срок от 5 дни от датата на доставката на
стоката, като се съставя протокол, за който веднага се уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.В
случай,че същия не приеме рекламацията, компетентен да даде становище е
специализирана организация, избрана от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
8.6. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да сключи и да му представи договори за
подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители.
9. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
9.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер, при условия и в срокове
съгласно настоящия договор.
9.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да не разпространява под каквато и да е форма
всяка предоставена му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ информация, имаща характер на търговска
тайна и изрично упомената от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ като такава в представената от него
оферта.
10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
10.1. Да получи уговореното възнаграждение при условията и в сроковете, посочени в
настоящия договор.
11. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ e длъжен:
11.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложеното в офертата му.
11.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението
на поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение
на задълженията му по настоящия договор.

11.3. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му
подизпълнители в срок от 2 дни от сключване на настоящия договор и да предостави
оригинален екземпляр на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.
V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
12.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия
договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер на .............................
(....................................................................................) лева, представляващи 2 (%) от
неговата обща стойност, без ДДС.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ системно не изпълнява някое от задълженията си по договора, както
и когато прекъсне или забави изпълнението на задълженията си по договора с повече
от 30 дни.
12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това да го
лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
12.4. При липса на възражения по изпълнението на договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
освобождава гаранцията за добро изпълнение в срок от 30 дни след приключване на
изпълнението, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са
престояли при него.
12.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в процеса
на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно неизпълнение на
задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за решаване пред съд.
VІ . НЕУСТОЙКИ
13.1. В случай на забавяне на съответните доставки по договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на .0,05 % за всеки просрочен ден, но
не повече от 10 % (десет процента) от стойността на договора.
13.2. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото да търси
реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.
VІІ . НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
14.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за претърпени вреди и
загуби, в случай че последните са причинени от непреодолима сила.
14.2. В случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение по договора, е
била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.
14.3. 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 срок 7 дни от настъпването на
непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи обезщетение за настъпилите от
това вреди.
14.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на свързаните с
тях насрещни задължения се спира.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
15.1. Настоящият договор се прекратява:
15.1.1. С изтичане на срока по т. 6 или с достигане на предвидената в т. 2 стойност
15.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма;
15.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора - с
10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна;
15.1.4. С окончателното му изпълнение;

15.1.5. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 15.1.6. Когато са
настъпили съществени промени във финансирането на обществената поръчка предмет на договора, извън правомощията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които той не е могъл
или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати - с писмено уведомление, веднага
след настъпване на обстоятелствата.
ХІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
16. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска по изключение,
при условията на чл. 43, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.
17. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този
договор и разменяни между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, са валидни, когато са
изпратени по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени
чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
18. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени
на стария адрес.
19. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а
при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от компетентния съд в
Република България.
20. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото законодателство.
21. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията,
произтичащи от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП.
Неразделна част от настоящия договор са: 1. Ценово предложение - приложение № 1
към настоящия договор. 2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката приложение № 2 към настоящия договор.
Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ........................................................
.......................................................................... .. (име, подпис, печат)
ИЗПЪЛНИТЕЛ: ...........................................................
.......................................................................... .. (име, подпис, печат)

