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ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
ДОСТАВКА
НА 2 (ДВА) БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА
СПЕШЕН ПАЦИЕНТ
И 4 (ЧЕТИРИ) БРОЯ ПРЕНОСИМИ АПАРАТИ ЗА
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

ОДОБРЯВАМ:
Д-р Георги Шандурков
Директор ЦСМП Габрово

УКАЗАНИЯ
за участие в публична покана по реда на глава VІІІ „а” от Закона за
обществени поръчки (ЗОП) с предмет:
ДОСТАВКА
НА 2 (ДВА) БРОЯ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МЕДИЦИНСКИ АПАРАТИ ЗА
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ, ДЕФИБРИЛАЦИЯ И МОНИТОРИРАНЕ НА
СПЕШЕН ПАЦИЕНТ
И 4 (ЧЕТИРИ) БРОЯ ПРЕНОСИМИ АПАРАТИ ЗА
ЕЛЕКТРОКАРДИОГРАФИЯ

гр. Габрово
2014 год.
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І. СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Публична покана в РОП
ІІ. Обща информация, обхват и техническа спецификация на
публичната покана:
1. Възложител на публичната покана
2. Описание на предмета на поръчката
3. Стойност на поръчката
4. Срок за изпълнение на поръчката
5. Технически спецификации
6. Критерий за оценка на офертите- методика за оценяване.
7. Срок на валидност на офертите
ІІІ. Изисквания към участниците в публичната покана
ІV. Оценяване на офертите
V. Указания за подготовка на офертата
VІ. Съдържание на офертата
VІІ.Сключване на договор
VІІІ.Приложения (образци):
1. Оферта за участие (данни за лицето, което прави
предложението) – Образец
2. Техническо предложение - Образец
3. Ценово предложение – Образец
4. Декларация по чл. 47, ал. 1, т . 1 ЗОП - Образец
5. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП- Образец
6. Проект на договор
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ІІ. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ, ОБХВАТ И ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА
ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА
1. Възложител на публичната покана
Възложител на откриването на избор на изпълнител по реда на глава VIII„а“ от
Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публична покана е ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА
МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО, с административен адрес в гр. Габрово, ул.”Д-р Илиевдетския” №1, тел. 066 802150 и факс.: 066/ 802350, e-mail: emsgabrovo@abv.bg; електронен
сайт с профил на купувача: http://csmp.terabyte.bg;
Настоящата обществена поръчка се възлага в съответствие ПМС 308/2014г., писмо на
Министъра на здравеопазването №74-03-598/15.10.2014г. и съгласно заповед №35/25.11.2014г.
на директора на ЦСМП Габрово.
2. Описание на предмета на поръчкат:
Изпълнението на поръчката включва: Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални
медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен
пациент и 4 (Четири) броя преносими апарати за електрокардиография.
3. Стойност на поръчката:
Максимална стойност за поръчката е - 20 000 лв. (Двадесет хиляди лева) без вкл. ДДС.
4. Срок и място за изпълнение на поръчката
4.1.Максималният срок за изпълнение е 29 декември 2014г.
4.2. Мястото за изпълнение – гр. Габрово, ул.”Д-р Илиев - детския” №1 – ЦСМП
Габрово.
5. Технически спецификации
5.1.1. Мултифункционалните медицински апарати за електрокардиография,
дефибрилация и мониториране на спешен пациент:
- да са нови (произведени 2014г.);
- да работят с мрежово захранване - 220 волта и самостоятелно от вградена батерия;
- да бъдат (в чанта или куфарче) преносими;
- да позволяват бифазна синхронизирана кардиоверсия за деца с минимум 5 избираеми
мощности (5 - 50 джаула) и възрастни с минимум 4 избираеми мощности (100 – 360 джаула);
- да позволяват наблюдение и принтиране на ЕКГ преди и след дефибрилацията
5.1.2. ЕКГ модулът да позволява наблюдение на дисплей и принтиране на хартия на 12
стандартни отвеждания (I-во, II-ро, III-то, AVR, AVL, AVF, V1-V6);
5.1.3. Модулът за дефибрилация да е обезопасен съгл. EN 60601;
5.1.4. Модулът за мониториране да позволява наблюдение на дисплей минимум следните
параметри:
- ЕКГ ;
- пулсова честота;
- пулсоксиметрия - кислородна сатурация;
5.2.1. Преносимите апарати за електрокардиография:
- да са нови (произведени 2014г.);
- да работят с мрежово захранване - 220 волта и самостоятелно от вградена батерия;
- да имат вградена защита при дефибрилация;
- да бъдат (в чанта или куфарче) преносими;
5.2.2. да позволяват наблюдение на дисплей и принтиране (най-малко три отвеждания
едновременно) на хартия на 12 стандартни отвеждания (I-во, II-ро, III-то, AVR, AVL, AVF,
V1-V6);
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6. Гаранция и гаранционно обслужване
6. Минимален гаранционен срок на предлаганите медицински апарати – не по-малко от
24 / двадесет и четири/ месеца от датата на доставка.
6.1. Осигуряване на гаранционно обслужване на апаратите.
6.2. Срок за реакция и започване работа по отстраняване на повреди по време на
гаранционното обслужване – не повече от 1 дeн от получаване на заявка ( email,факс).
7. Критерий за оценка на офертите
7.1. Критерият за определяне на изпълнител на настоящата поръчка е „икономически
най-изгодна оферта”.
7.2. Показатели за оценяване Мултифункционални Медицински Апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент(ММА):
(П1) – предложена от кандидата обща цена в лева, без ДДС;
(П2) – изпълнение над мин. изисквания съгл. техн. спецификации:
(П3) – резервни принадлежности и консумативи за 1 брой доставен апарат;
Комплексната оценка (КО) на офертата в част ММА на кандидата се изчислява по
формулата:
(КО) =(П1) + (П2) +(П3)
7.2.1. Относителна тежест на показателите за оценяване:
(П1) = до 80% (0,8)
(П2) = до 10 % (0,1)
П(2) = П(2.1) – до3% + П(2.2) – до4% +П(2.3) – 3%;
(П3) = до 10% (0,1)
7.2.2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
7.2.2.1 П(1)Предложена от кандидата цена (за двата апарата) в лева, без ДДС
Най-ниската предложена цена от кандидат, допуснат до класиране, се разделя на цената,
предложена от съответния кандидат, който се оценява и резултатът се умножава по 100
(сто точки).
минимална предложена цена
ТП1 =---------------------------------------------- х 100 точки
цена, предложена от кандидата
„минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от кандидат;
„цената, предложена от кандидата” е цената, предложена от конкретен кандидат за
изпълнение на предмета на поръчката (в лева).
П1 = ТП1 х 0,8
7.2.2.2 (П2) Изпълнение над минималните изисквания
П(2.1) Мониториране на телесна температура
Ако се предлага =3т.
П(2.2) Мониториране на артериално налягане
Ако се предлага =4т.
П(2.3) Осцилометрия(пулсова крива)
Ако се предлага =3т.
Общата оценка по показател две е сумата от съставките му:
П2 = П2.1 + П2.2. + П2.3
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7.2.2.3 (П3) Резервни принадлежности и консумативи (стойностно в лв без ДДС)
Предложение на кандидата
ТП3 = ------------------------------------------------ х 100 точки
Най-голямо предложение
Оценката по този показател се получава, като коефициентът ТП3 на съответния участник
се умножава по относителното тегло на показателя (10%):
П3 = ТП3 х 0,1
7.3. Показатели за оценяване Преносими Апарати за
ЕлектроКардиоГрафия(ПАЕКГ):
(П1) – предложена от кандидата обща цена в лева, без ДДС;
(П2) – изпълнение над мин. изисквания съгл. техн. спецификации:
(П3) – резервни принадлежности и консумативи за 1 брой доставен апарат;
Комплексната оценка (КО) на офертата на кандидата в част ПАЕКГ се изчислява
по формулата:
(КО) =(П1) + (П2) +(П3)
7.3.1. Относителна тежест на показателите за оценяване:
(П1) = до 70% (0,7)
(П2) = 20 % (0,2)
(П3) = до 10% (0,1)
7.3.2. Указания за определяне на оценката по всеки показател:
7.3.2.1. П(1)Предложена от кандидата цена(за четирите апарата) в лева, без ДДС
Най-ниската предложена цена от кандидат, допуснат до класиране, се разделя на цената,
предложена от съответния кандидат, който се оценява и резултатът се умножава по 100
(сто точки).
минимална предложена цена
ТП1 =---------------------------------------------- х 100 точки
цена, предложена от кандидата
„минималната предложена цена без ДДС” е най-ниската предложена цена от кандидат;
„цената, предложена от кандидата” е цената, предложена от конкретен кандидат за
изпълнение на предмета на поръчката (в лева).
П1 = ТП1 х 0,7
7.3.2.2. (П2) Изпълнение над минималните изисквания
П2 Мониториране и принтиране на шест отвеждания едновременно
Ако се предлага =20т.
7.3.2.3. (П3) Резервни принадлежности и консумативи (стойностно в лв без ДДС)
Предложение на кандидата в лв
ТП3 = ------------------------------------------------ х 100 точки
Най-голямо предложение в лв
Оценката по този показател се получава, като коефициентът ТП3 на съответния участник
се умножава по относителното тегло на показателя (10%):
П3 = ТП3 х 0,1
Общата Комплексна Оценка (ОКО) на офертата е сума от (КО)ММА и (КО)ПАЕКГ.
Офертата с най-висока обща комплексна оценка се класира на първо място.
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8. Срок на валидност на офертата.
8.1. Срокът на валидност на офертата да е не по-малко от 30 (Тридесет) календарни
дни включително, от крайния срок за получаване на офертата.
8.2. Възложителят може да поиска от участника да удължи срока на валидност на
офертата до сключването на договор.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
9. Документи за подбор:
9.1. Участникът да отговаря на нормативно установените изисквания посочени в
чл.47, ал.1, т. 1 и ал. 5 от ЗОП, като при сключване на договор да представи съответните
документи удостоверяващи липсата на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1 от ЗОП и чл.47,
ал.5 от ЗОП.
9.2. Не се допускат до участие оферти, които не отговарят на изискванията на чл.101в
от ЗОП или някое от условията заложени от Възложителя.
ІV. ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
10. Получаването, разглеждането и оценяването на офертите се извършва по ред,
определен с вътрешните правила на възложителя, от назначена от него комисия съгл. чл.101 г
от ЗОП.
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА
11. За участие в публичната покана участникът подготвя и представя оферта, която
трябва да съответства напълно на изискванията и указанията от настоящата
документация.
12. Всеки участник има право да представи само една оферта. Варианти на
предложения в офертата не се приемат.
13. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на
участника.
14. Офертата и всички документи към нея се подават на български език.
15. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят
чрез “заверено копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на
документа представляващия участника е записал ”Вярно с оригинала” и е положен подпис на
лицето, представляващо участника и свеж печат.
16. Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях
са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци,
възложителят има право да отстрани участника от понататъшно участие, поради
несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
17. Когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от участника е
необходимо представянето на нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо
офертата. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
офертата и да представлява участника.
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VI. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Участникът подготвя и представя оферта, която трябва да съответства напълно
на изискванията и указанията на публичната покана. Офертата следва да съдържа
следните документи:
1. Оферта за участие – по образец, в оригинал, попълнен, пописан от участника.
2. Заверено копие на документа за регистрация или документ за издаден Единен
идентификационен код (ЕИК), съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър (ЗТР), когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец; заверено копие на документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице. За чуждестранно лице – документ за
регистрация съобразно националното му законодателство. Когато не е представен ЕИК
съгласно чл.23 от ЗТР, участниците юридически лица или еднолични търговци прилагат и
заверено копие на валидно удостоверение за актуално състояние.
Чуждестранните
юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която са установени. Когато участника е обединение, заверено копие на
документа за регистрация или заверено копие ЕИК на всеки съдружник в обединението;
3. Декларации за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1 и ал. 5 от ЗОП – по
образец, в оригинали, попълнени и подписани с изписване имената на подписалия ги.
Декларациите се подписват от всички лица по чл. 47, ал. 4 ЗОП.
4. Техническо предложение – по образец в оригинал, попълнено, подписано от
представляващия участника.
5. Ценово предложение от участника – по образец, в оригинал, попълнено, пописано от
представляващия участника. Предлаганата цена да е в левове, закръглена до втория знак след
десетичната запетая.
VІI.СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Преди подписване на договора, участникът определен за изпълнител следва да
представи документите по чл.101е, ал.2 от ЗОП.
VІIІ.ПРИЛОЖЕНИЯ:

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg

Приложение № 1
ОБРАЗЕЦ!

ДО
ЦСМП Габрово
ОФЕРТА

за участие в публична покана за избор на изпълнител по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с
предмет: Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография.
от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….
Седалище и адрес на управление : ……………………….
ЕИК/ БУЛСТАТ …………………………………,
Адрес за кореспонденция ………………………………………………………,
тел …………/факс ……….........
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представям:
1. Оферта за участие в обявената с публична покана обществена поръчка с предмет:
Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография.
2. Декларирам, че съм запознат с условията за участие в обявената от Вас публична
покана. Съгласен съм с поставените от Вас условия и ги приемам без възражения.
3. Заявявам, че ако публичната покана бъде възложена на мен, до подписване на
договора, настоящата оферта ще представлява споразумение между мен и възложителя.
4. С подаване на настоящата оферта, направените от мен предложения и поети
ангажименти са валидни за срок от … (………………) календарни дни, считано от крайния
срок за получаване (подаване) на офертите.
5. Друго.........................................................................................................................................
(в случай, че участникът счита за необходимо посочването на други данни и
обстоятелства)
6. Към настоящата оферта прилагам всички изискуеми документи,както следва:
- ....................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................
- ....................................................................................................................................................

Дата: ...................
гр. ..........................

ПОДПИС:
(име и фамилия)
(длъжност на представляващия участника)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg
Приложение № 2
ОБРАЗЕЦ!

ДО
ЦСМП Габрово

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за участие в публична покана за избор на изпълнител по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с
предмет:
Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография.
от УЧАСТНИК : …………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
С настоящото Ви представям моето техническо предложениеа в обявената с публична
покана с предмет: Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография.
I. Предлагам да изпълня поръчката при следните параметри:
А/Мултифункционални медицински апарати:
1. ..................................................................................................................................................
(Марка, модел и година на производство на апаратите)
2. ЕКГ модул със следните характеристики:......................................................................
.........................................................................................................................................................
3. Модул дефибрилация със следните характеристики:...................................................
.........................................................................................................................................................
4. Модул мониториране със следните характеристики:..................................................
.........................................................................................................................................................
5. Резервни принадлежности и консумативи за 1 брой закупен апарат със
следната номенклатура на стойност ..…лв (без ДДС):
Б/Преносими апарати за електрокардиография
1. ..................................................................................................................................................
......................
(Марка, модел и година на производство на апаратите)
2. Мониториране и принтиране на …..( …… )отвеждания едновременно
3. Резервни принадлежности и консумативи за 1 брой закупен апарат със
следната номенклатура на стойност ..…лв (без ДДС):
II. Срок на валидност на офертата: ...............(......................................) календарни дни.
III. Гаранционен срок на предлаганите медицински апарати е:
1.
............. (.................................) месеца считано от датата на доставка.
2. Срок за реакция и започване работа по отстраняване на повреди по време на
гаранционното обслужване ще е: ………………(……………………..) дни от
получаване на заявка (email, факс);
Дата: ...................
гр. ..........................

ПОДПИС:
(име и фамилия)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg
Приложение № 3
ОБРАЗЕЦ!

ДО
ЦСМП Габрово
ЦЕНОВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

за участие в публична покана за избор на изпълнител по реда на глава VIII„а“ от
ЗОП с предмет:
Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография.
от УЧАСТНИК : ……………………………………………………………….
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Предлагам за изпълнение на предмета на обществената поръчка в съответствие с
условията на документацията за участие, обща цена без ДДС от _______ лева. словом:
(__________________________________________).
Цената е формирана, както следва:
1. Цена(без ДДС )от ..............лева. словом: (...............................................................) за
1бр. мултифункционален медицински апарат за
електрокардиография,
дефибрилация и мониториране на спешен пациент.
2. Цена(без ДДС )от ..............лева. словом: (...............................................................) за
1бр. преносим апарат за електрокардиография.

Посочената цена включва всички разходи по изпълнение на обекта на поръчката и не
подлежи на промяна.

Дата: ...................
гр. ..........................

ПОДПИС:
(име и фамилия)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg
Приложение № 4
ОБРАЗЕЦ!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1, ЗОП
Долуподписаната/ият……….………..……………..……………………..............................
(трите имена)

……………………………………………………………..…………………………………………..
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ……………………………………….………………………………………..
на …………………………………………………..………….., ЕИК……………………………….
(наименование на участника)

участник в публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет: Доставка на 2 (Два)
броя мултифункционални медицински апарати за електрокардиография, дефибрилация и
мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за
електрокардиография.
Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс;
е) престъпление по чл.108а от Наказателния кодекс – при възлагане на поръчки по чл.3,
ал.2 от ЗОП.
Известно ми е, че за вписване на неверни дани в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Дата: …………… год.

ДЕКЛАРАТОР:..................................
(подпис)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg
Приложение № 5
ОБРАЗЕЦ!
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 ЗОП
Долуподписаната/ият……….………..……………..…………………………........................
(трите имена)

……………………………………………………………..………………………......................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ……………………………………….……..................................................
на …………………………………………………..…, ЕИК…………………….......................
(наименование на участника)

участник в публична покана по реда на глава VIII„а“ от ЗОП с предмет:
Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография.
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1.

Не съм свързано лице с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация.

2.

Не съм (представляваният от мен участник не е) в договорни отношения с
лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на
конфликт на интереси.

Известно ми е, че за вписване на неверни дани в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

Дата: …………… год.

ДЕКЛАРАТОР:..................................
(подпис)

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg
Приложение № 6
ПРОЕКТ!
Д О

Г О В

О

Р

Днес, .................2014 год. в град Габрово, на основание чл. 101е, ал1 от ЗОП и
въз основа на оферти, събрани по реда на Глава осма «а» от ЗОП за «Доставка на 2
(Два) броя мултифункционални медицински апарати за електрокардиография,
дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири) броя преносими
апарати за електрокардиография», предназначена за оказване на спешна медицинска
помощ, за нуждите на Център за спешна медицинска помощ – Габрово, се сключи
настоящият договор между:
1. ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - ГАБРОВО, с адрес
гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” № 1, ЕИК/Булстат № 817073167, представляван от
д-р Георги Димитров Шандурков, директор наричан по-долу в договора за краткост
“ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и
2. . .......................... със седалище:............... и адрес на управление на дейността
:.............., ЕИК ................... , представлявано от ............................... в качеството на
............... на Дружеството, наричано за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се сключи
настоящият договор за следното:
І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави и
да поддържа 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография, съгласно Техническато предложение
- неразделна част от този договор и срещу цена, посочена в Ценовото предложение на
изпълнителя – неразделна част от този договор.
(2) Изпълнението на предмета по предходната алинея включва изпълнението на
следните дейности:
1. Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински апарати за
електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4 (Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография;
2. гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените апарати.
(3) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да изпълни дейностите по ал. 2 в съответствие с
изискванията на Техническата спецификация на Възложителя към публичната покана,
Техническото и Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които са неразделна част
от настоящия договор и в сроковете по раздел ІІ от настоящия договор.
(4) Мястото на доставка е: гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” № 1
(5) С подписването на приемо-предавателен протокол ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
прехвърля на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ правото на собственост върху апаратите.
ІІ. СРОКОВЕ ПО ДОГОВОРА
Чл. 2. (1) Срокът за изпълнение на договора започва да тече от датата на
подписването му.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави апаратите в срок до 29.12.2014г.
(попълва се съобразно Техническото предложение на Изпълнителя).

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ГАБРОВО
5300 гр.Габрово, ул.”Д-р Илиев-детския” №1(5300 гр.Габрово,Централна поща, ПК №149)
тел. 066 802150; факс: 066 802350; email: emsgabrovo@abv.bg
(3) Срокът за гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените
апарати е ………………………………………………….. (посочва се съгласно Техническата
оферта на изпълнителя) считано от датата на доставката;
ІІІ. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ сумата
от ………………… (с думи …………………………………) лв. без ДДС или ………………… (с
думи …………………………………) лв. с ДДС.
(2) Цената по ал. 1 представлява пълната стойност на доставката по този
договор и включва цената на Доставка на 2 (Два) броя мултифункционални медицински
апарати за електрокардиография, дефибрилация и мониториране на спешен пациент и 4
(Четири)
броя преносими апарати за електрокардиография до мястото на
изпълнението, опаковка, транспорт, застраховки, митни сборове и други разходи по
доставката, гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на апаратите.
(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на промяна за срока на действие
на договора.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ потвърждава, че цената за изпълнение на договора е
единственото възнаграждение за изпълнение на дейностите по договора.
Чл. 4. (1) Цената по договора по чл.3, ал.1 се заплаща в български лева, по банков
път, в срок до 30 (тридесет/ дни от подписване на приемо-предавателния протокол и
издаването на фактура.
(2) Плащанията се извършват с платежно нареждане по банкова сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при:
Банка: ……………………….
IBAN: ……………………….
BIC: ………………………….
ІV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговорената цена в сроковете и при условията
на настоящия договор;
2. да получи доставката в срока и на мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 ;
3. да предостави на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите и налични документи и данни,
намиращи се при ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, необходими за изпълнението на договора;
4. да окаже на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимото съдействие и достъп до обекта и
съответните документи за изпълнение на дейностите по договора;
Чл. 6. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право, когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се е отклонил от
изискванията, на които трябва да отговарят апаратите, посочени в чл. 1 от договора
или не представи изискуемите документи, да откаже приемането им.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената на доставените по този
договор апарати в размер и срокове, съгласно чл. 3 и чл. 4 от Договора.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. да изпълни предмета по чл. 1 от настоящия договор, в сроковете по чл. 2;
2. при предаването на апартите на Възложителя да предостави необходимите
документи за експлоатация, гаранционно обслужване
и др. необходимо за
експлоатацията и ползването им.
3. да осигури за своя сметка транспорта по доставката;
4. да осигури гаранционна поддръжка и сервизно обслужване на доставените
апарати.
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5. при доставката на апартите да представи всички документи, посочени в
Техническото предложение на Изпълнителя.
6. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за проблеми, възникнали при изпълнението на
договора и за мерките, предприети за тяхното решаване;
7. да определи длъжностно техническо лице, което ще упражнява контрол по
изпълнение предмета на поръчката и да го съобщи на Възложителя.
Чл. 9. (1) Доставката ще се счита за неизпълнена до получаване на всички
документи по чл. 8, т. 2 от настоящия договор от Възложителя.
(2) Ако непредставянето на необходимите документи доведе до последващи
разходи за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, тези разходи представляват вреда за последния и се
обезщетяват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 10. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ поема гаранция за качеството на апаратите и за
годността им за употреба за срока, посочен в чл. 2, ал. 3 от датата на доставката.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и сервизно
обслужване за безвъзмездно отстраняване на всички повреди и отклонения от
изискванията за качество, които са възникнали в рамките на посочения в предходната
алинея гаранционен срок.
VІ. ПРИЕМАНЕ
Чл. 11. Апаратите се предават от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на
мястото, посочено в чл. 1, ал. 4 от договора, за което се съставя и подписва
приемателно-предавателен протокол, в два екземпляра, който се подписва от
упълномощени представители на двете страни.
Чл. 12 (1) При предаването на апаратите ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осигурява на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото според обстоятелствата време за прегледа за явни
недостатъци.
(2) Рекламации относно качеството и скрити дефекти се правят писмено в срок
от 10 (десет) работни дни след откриването им.
(3) След изтичане на гаранциионния срок по чл. 2, ал. 3 от договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен безвъзмездно да отстрани констатираните от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в рамките на гаранционния срок рекламации.
VІІ. ГАРАНЦИОННА ПОДДРЪЖКА И СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл. 13. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да осигури гаранционна поддръжка и
сервизно обслужване на апартите в сервизна мрежа /собствени или упълномощени
сервизи/ на територията на Р България, на разстояние не повече от 100 кв./сто
километра/ от гр.Габрово, за сроковете по чл.2 от настоящия договор.
(2) Гаранционният срок започва да тече от датата на подписване на двустранния
приемо-предавателен протокол за доставка на апаратите.
Чл. 14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира нормалното функциониране на апартите,
указано в Техническата спецификация и Техническото предложение при спазване на
условията, описани в гаранционната карта.
Чл. 15. (1) Заявката за отстраняване на възникнала повреда на апартите се прави
писмено, по ел.поща или по факс.
(2) Заявката трябва да съдържа информация за: наличието на повредата, часа и
датата, когато е констатирана.
VІII. НЕИЗПЪЛНЕНИЕ. ОТГОВОРНОСТ ЗА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ.
Чл. 16. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност за точното изпълнение на
дейностите по този договор, съобразно изискванията на Техническите спецификации,
Техническото предложение и Ценовото предложение.
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Чл. 17.(1) В случай на неточно и/или забавено изпълнението на която и да е от
дейностите по настоящия договор, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
неустойка в размер на 0,05% (нула цяло нула и пет на сто) от общата цена по чл.3, ал.1
без ДДС за всеки просрочен ден, но не повече от 25 % (двадесет и пет на сто) от
общата цена.
ІX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. Настоящият договор се прекратява с пълно изпълнение на задълженията
на страните по договора.
Чл. 19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може едностранно да прекрати договора с двуседмично
писмено предизвестие, когато:
1. при започване на процедура по ликвидация на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при откриване на производство по обявяване в несъстоятелност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Чл. 20. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора, с отправянето на
писмено предизвестие до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, без да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
допълнително подходящ срок за изпълнение на съответното договорно задължение, в
следните случаи:
1. ако е налице системно неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
2. при съществено неизпълнение на което и да е задължение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
по този договор.
Чл. 21. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право, с едномесечно писмено предизвестие,
изпратено до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да развали договора, ако възложителя не плати
уговореното възнаграждение.
X. СПОРОВЕ
Чл. 22. Всички спорове, които могат да възникнат във връзка с настоящия
договор, по повод неговото изпълнение или тълкуване, включително споровете, породени
или отнасящи се до неговата недействителност или прекратяване, страните ще
уреждат доброволно и добронамерено.
Чл. 23. Ако по пътя на преговорите не може да се постигне съгласие, всички
спорове ще се решават от компетентния съд, определен по правилата на българското
законодателство.
Неразделна част от настоящия договор са следните документи:
1. Техническо предложение – Образец
2. Ценово предложение – Образец
3.Техническа спецификация на Възложителя към публичната покана.
Настоящият договор се подписа в три екземпляра – два за Възложителя и един за
Изпълнителя.

ДОГОВАРЯЩИ:
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
ДИРЕКТОР ЦСМП:…………….
/Д-Р Георги Шандурков/
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: …………………
/………………………/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

