
ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

Обект на пръчката са доставки на консумативи и реактиви по 19 обособени позиции 

предварителни писмени заявки за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории 

на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД град Враца, съгласно условията на документацията за 

участие за срок от 36 месеца от датата на сключване на договора. 

 Медицинските изделия,  консумативи и реактиви,  следва да са пуснати на пазара 

и/или в действие съобразно изискванията на Закона за медицинските изделия /ЗМИ/ и да 

са включени в списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на Наредбата за 

условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл.30 „а“ от Закона 

за медицинските изделия /ЗМИ/ и за определяне на стойността, до която те се заплащат, 

поддържан от ИАЛ.  

Те следва да притежават: 

➢ нанесена “СЕ” маркировка; 

➢ нанесен партиден/ сериен номер върху опаковките, когато е приложимо;  

➢ нанесен идентификационен номер на нотифицирания орган, когато такъв се 

изисква от действащото законодателство; 

➢ нанесени наименование и адрес на управление на производителя и/или 

упълномощения представител и вносител; 

➢ инструкции за употреба, с изключение на изделията, за които не е предвидено 

в закона; 

Оферираната им цена не следва да е по-висока от продажната им цена, посочена 

в Списъка на медицинските изделия, заплащани по реда на посочената наредба. Когато 

бъде намалена тази продажна цена от списъка, възложителят ги заплаща на по-ниската 

цена от момента на отразяване на промяната в списъка, което е основание за изменение 

на договора за ОП по чл.116 ЗОП. 

Количествата, които са посочени в приложенията на техническата спецификация 

са „ прогнозни количества “, т.е. възложителят НЕ Е длъжен да заяви за доставка цялото 

количество, а има право да заявява количества, съобразно действителните си нужди, но 

не повече от посоченото.  

Наред с това те следва да отговарят и на изискванията на възложителя, посочени 

в  спецификацията в exel формат на медицинските изделия, консумативи и реактиви, 

които са неразделна част от настоящата техническа спецификация, изготвена както 

следва. 

В Обособени позиции №№ 1, 4, 6, 7, 10 и 12 възложителят е поставил изискване 

към максималния обем на опаковките, които желае да му бъдат доставени, който е 

съобразен с нуждите на лечебното заведение и установения начин на работа.  

Възложителите следва да съобразят своето техническо и ценово предложение с 

това обстоятелство. 

Остатъчният срок на годност на предлаганите консумативи  и реактиви следва да 

бъде не по-малко от 75% (седемдесет и пет процента) от обявения от производителя към 

датата на всяка доставка. В случай на доставка на медицински изделия и  консумативи с 

по-кратък срок на годност, изпълнителят ще следва да заплати неустойка, както следва:  

От 74,99% до 60% - 5% върху стойността на доставката; 

От 59,99% до 50% - 10% върху стойността на доставката; 

От 49,99% до 40% - 30% върху стойността на доставката; 

От 39,99% до 20% - 60% върху стойността на доставката; 

Доставката на консуматив или реактив с остатъчен срок на годност по – малък от 

50 на сто от обявения от производителя се извършва само с мотивирано решение на 



Управителя на „СБАЛПФЗ-Враца” ЕООД, град Враца, за конкретно количество, 

определено в него. Без изрично писмено съгласие на управителя стоките не следва да 

бъдат заплащани. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на стоките, ако в деня на тяхното 

приемане остатъчният срок на годност е по – малък  от определения по-горе. 

Обекта на поръчката съдържа 19 обособени позиции на консумативи и реактиви, 

видни от Приложенията на Техническата спецификация, неразделна част от 

документация за участие, групирани по вид и предназначение. 

Всеки участник може да участва за една или повече обособени позиции, като 

предложи оферта за всички включени в позицията номенклатурни единици. 

Оферираните консумативи и реактиви, трябва да отговарят на данните от 

образеца на техническата и ценовата оферта от документацията за участие. 

Срок на доставка - Доставките се извършват след получаване на заявка - писмена 

или по факс или по електронна поща- в срока офериран от участника, но не по-късно от 

24 часа, считано от получаване на заявката на Възложителя. 

При необходимост от спешна доставка на малки количества и изпратена заявка 

-писмена или по факс или по електронна поща (в която да се упоменава спешна нужда 

от доставка) от Възложителя, срокът за доставка не може да бъде по - дълъг от 12 часа. 

Доставките следва да се извършват само след заявка (писмена или по факс или по 

електронна поща) на Възложителя и само в количествата, посочени в съответната заявка.     

Място за изпълнение на поръчката - Болнична аптека, на „СБАЛПФЗ-Враца” 

ЕООД град Враца, ул. „Ген. Леонов” № 93 

На техническото предложение се сочи фирмата производител на всеки 

консуматив.  

За предлаганите консумативи и реактиви да няма официални съобщения или 

ограничителни мерки за употреба. 

Изпълнителят на обществената поръчка е длъжен да осигури и да поддържа 

месечна складова наличност от всеки продукт, за който е подписан договор за доставка. 

Консумативите и реактивите се доставят за срок от една година от подписване на 

договора, на периодични доставки след направена заявка от страна на Възложителя. 

Посочените в спецификациите количества са усреднени и е възможно да бъдат 

променяни в зависимост от конкретните нужди на Възложителя. 

  Изискванията към участниците в процедурата се установяват от същите с 

представянето към офертата на заверени копия от съответните удостоверителни 

документи и  приложените декларации, както и списък на всички приложени документи. 

Декларираните обстоятелства, достъпни до публични регистри се представят при избор 

на участника за изпълнител преди сключване на договора за доставка.  

На същите изисквания следва да отговарят и съответно да представят надлежните 

документи и подизпълнителите, които са заявили да участват като такива, при 

изпълнение на поръчката. 

В случай, че в техническите спецификации е допуснато посочване на 

търговска марка, патент, тип или друго условие в противоречие с изискванията на 

чл.49, ал.2 от ЗОП, то същото не е задължително за офериране от участниците. 

Участниците може да оферират всеки друг продукт, отговарящ по еквивалентен 

начин на изискванията на Възложителя. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


