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ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА 
 

1. Предмет на поръчката 
          Предмет на обществената поръчка е доставката на лекарствени 

продукти за нуждите на лечебното заведение. Същите са описани 
подробно в Техническа спецификация, по вид и количество, 

представени в табличен вид.  
Посочените количества са прогнозни и не задължават 

Възложителят да ги закупи в пълния им обем. Конкретните доставки се 
определят от потребностите на лечебното заведение със заявки до 

Изпълнителя. 
 

2. Място на изпълнение  
град Враца, бул. „Втори Юни” №66, Болнична аптека при МБАЛ 

“Христо Ботев“АД-Враца 

 
3. Срок  за изпълнение 

Срокът за изпълнение на поръчката е 24 (двадесет и четири) 
месеца от подписването на договор, при периодично извършващи се 

доставки, в зависимост от потребностите на Възложителя. Срокът на 
доставка е по предложение на участника, в часове, не по-дълъг от 48 

часа от получаване на заявка от Възложителя. 
 

4. Общо количество и обем 
Участниците подават само една оферта, като не се допуска 

представяне на варианти.  
 

5.Предлагана цена и прогнозна стойност 
Общата прогнозна стойност на поръчката е 3 619 343,88 лева без 

ДДС. 

Номер  на 
обособена 

позиция 

Анатомо-
терапевтичен 
код /АТС-код/ 

Международно 
непатентно 

наименование /INN/ 

Лекарствена 
форма 

Количество на активното 
лекарствено вещество 

 прогнозно 
количество 
за еденица 
мярка за 24 

месеца 

Прогнозна 
стойност без 

ДДС за 24 
месеца 

1 
A02BA02 Ranitidine 

Film-coated 
tablets 300 mg 1500 245,83 

2 
A02BA03 Famotidine 

powder and 
solvent for 
solution for 

injection 20 mg 14000 16800,00 



3 
A02BC01 Omeprazole 

gastro-resistant 
capsules, hard 20 mg 20000 5422,66 

4 

A02BC01 Omeprazole 

powder for 
concentrate for 

solution for 
infusion  40 mg 13000 50960,00 

5 
A03AD02 Drotaverine 

solution for 
injection  40 mg 11000 3314,66 

6 

A04AA01 

Ondansetron (as 
ondansetron 
hydrochloride 

dihydrate) 

solution for 
injection or 

infusion 2mg/ml-4 ml mg 360 828,00 

7 

A05BA00 L-Ornitine-L-Aspartate 
infusion 

concentrate 5000mg/10 ml mg 1400 10371,00 

8 
A06AD65 

Macrogol, 
combinations 

powd. for susp. 
Inj. 64 g 1800 5561,25 

9 

A06AD65 
Macrogol, 

combinations 
Powder for oral 

solution 52.5 g 1500 2666,66 

10 
A07EC02 Mesalazine 

Gastro resistant 
tablet 250 mg 1200 252,40 

11 

A09AA02 
Multienzymes (lipase, 

protease etc.) 
Gastro resistant 
capsule, hard 300 mg 200 103,58 

12 

A10AB01 Insulin Human 
solution 
injection 300 UI 1200 7738,00 

13 
A10AD01 Insulin (human) 

Suspension for 
injection 100 IU/ml - 3 ml IU 300 2452,99 

14 
A11GA01 Ascorbic acid sol.for inj.  200 mg 200 147,33 

15 
A11GA01 Ascorbic acid sol.for inj.  100 mg/ml – 5ml mg 14000 14933,00 

16 
A12CC02 Magnesium sulphate 

solution for 
injection 403 mg/ 10 ml mg 2000 2883,00 

17 
A16AX01 Thioctic acid 

solution for 
injection 600 mg/50ml 6000 58330,00 

18 
B01AB01 Heparin 

solution for 
injection  5000IU/ml - 5ml  IU 12000 80500,00 

19 
B01AB05 Enoxaparin 

Solution for 
injection 

60 mg/0,6 ml (6000 
IU) IU 1500 8600,00 

20 
B01AB05 Enoxaparin 

Solution for 
injection 

100 mg/ml-0,4 ml 
(4000 IU) IU 500 1929,00 

21 
B01AB06 Nadroparin 

solution for 
injection 3800 IU 5000 14075,00 



22 
B01AB06 Nadroparin 

solution for 
injection 5700 IU 36000 154019,00 

23 
B01AB12 Bemiparin sodium 

solution for 
injection 3500 IU anti-Xa/0.2 ml IU 1000 5575,00 

24 
B01AC04 Clopidogrel 

film-coated 
tablets 75 mg 5000 893,05 

25 
B01AD07 Reteplase 

Powder and 
solvent for 
solution for 

injection 10 U (1U/ml-10 ml) IU 3 4249,20 

26 
B01AC11 Iloprost 

Concentrate for 
solution for 

infusion 20 mcg/ml mcg 50 2845,50 

27 
B01AC16 Eptifibatide 

Solution for 
injection 2 mg/ml - 10 ml mg 6 190,00 

28 

B01AC16 Eptifibatide 
Solution for 

infusion 0.75 mg/ml - 100 ml mg 6 598,85 

29 

B02BD01 

coagulation factor II, 
VII, IX and X in 

combination 

powder and 
solvent for 
solution for 

injection 600 IU 5 1782,83 

30 

B02BD02 
Human coagulation 

factor VIII 

Powder and 
solvent for 
solution for 

injection 500 IU 5 1282,12 

31 

B02BD04 Coagulation factor IX 

Powder and 
solvent for 
solution for 

injection/infusio
n 600 IU 6 2434,20 

32 
B03AC01 Ferric carboxymaltose 

Solution for 
injection/infusio

n 50 mg iron/ml - 10 ml mg 10 1670,00 

33 
B03BA01 Cyanocobalamin  sol.for inj. 0,5 mg 200 181,30 

34 
B03XA01 

erythropoietin 
(Epoetin alfa) 

Solution for 
injection 4000 IU/0,4 ml IU 1600 51464,40 

35 

B03XA01 
Erythropoietin 
/Epoetin beta/ 

solution for 
injection, pre-
filled syringe  2000 IU/0.3 ml IU 100 2052,00 

36 
B03XA01 

Erythropoietin(Epoetin 
beta) 

Solution for 
injection 4000 IU/0,3 ml ml 1600 65142,20 

37 
B03XA01 

Erythropoietin(Epoetin 
beta) 

Solution for 
injection 5000 IU/0,3 ml ml 1600 94120,00 

38 
B03XA03 

Methoxy polyethylene 
glycol-epoetin beta 

solution for 
injection, pre-
filled syringe  75 

mcg/ 
0,3ml 200 44818,33 

39 
B03XA03 

Methoxy polyethylene 
glycol-epoetin beta 

solution for 
injection, pre-
filled syringe  100 

mcg/ 
0,3ml 500 148645,80 

40 
B05AA01 Human albumin 

solution for 
infusion 200 g/l - 50 ml ml 1500 72137,50 



41 
B05AA01 Human albumin 

solution for 
infusion 200 g/l - 100 ml ml 500 48083,33 

42 

B05AA06 

Succinylated 
gelatine;Sodium 

chloride 
solution for 

infusion 20 g 3000 31875,00 

43 
B05BA01 Aminoacids 

solution for 
infusion 

  Glass bottle 500 ml x 
1 ml 1500 20600,00 

44 
B05AA07 Hydroxyethylstarch 

Solution for 
infusion 500 ml 700 8044,00 

45 

B05BB01 

Sodium Chloride, 
Sodium Lactate 

solution, Potassium 
Chloride, Calcium 
Chloride dihydrate 

solution for 
infusion 

Sodium Chloride 6 g/l, 
Sodium Lactate 

solution 50 % 6.34 g/l 
Potassium Chloride 

0.4 g/l, Calcium 
Chloride dihydrate 
0.27 g/l - 500 ml ml 7200 11520,00 

46 
B05BB01 Sodium chloride 

solution for 
infusion 9mg/ml - 100 ml ml 25000 26965,00 

47 
B05BB01 Sodium chloride 

solution for 
infusion 9 mg/ml - 250 ml ml 24000 29190,00 

48 
B05XA03 Sodium chloride 

solution for 
infusion 9g/I - 500 ml  ml 32000 48800,00 

49 
B05BB01 Sodium chloride 

solution for 
infusion 0,9% - 1000 ml ml 10000 20000,00 

50 
B05BB01 Electrolytes 

solution for 
infusion 1000 ml 5000 12430,00 

51 
B05BB01 Electrolytes 

solution for 
infusion 500 ml 6000 10000,00 

52 
B05BC01 Mannitol  sol.for inf. 100g/l-250 ml mg 5000 11005,50 

53 
B05BC01 Mannitol  sol.for inf. 100g/l-500 ml mg 17000 53762,50 

54 
B05XA01 Potassium chloride conc.sol.inf. 150 mg/ml - 10 ml  mg 3600 1392,00 

55 
B05XA02 

Sodium hydrogen 
carbonate 

concentrate for 
solution for 

infusion 8,4 g/100 ml - 20 ml mg 7000 42930,00 

56 
B05XA03 Sodium chloride 

solution for 
injection 9 mg/ml - 10 ml ml 1200 278,00 

57 
B05BA02 Purified soybean oil 

Emulsion for 
infusion 0,2 g/ml - 500 ml ml 24 277,50 

58 

B05BB01 Electrolytes 
Solution for 

infusion 
0.33 g/ 0.3 g/ 8.6 g/l - 

1000 ml ml 21600 30240,00 

59 
B05BA10 Combinations 

Solution for 
infusion 1875 ml 200 9533,33 

60 
B05BA10 Combinations 

Solution for 
infusion 1000 ml 200 4880,00 



61 
B05BA10 Combinations 

Emulsion for 
infusion 1540 ml 300 14460,00 

62 
B05BA10 Combinations 

Emulsion for 
infusion 1970 ml 400 32000,00 

63 
B05BA10 Combinations 

Emulsion for 
infusion 2000 ml 600 55850,00 

64 
B05XX 

Combinations (trace 
elements) 

Concentrate for 
solution for 

infusion 10 ml 600 1404,00 

65 
C01CA04 

Dopamine 
Hydrochloride 

concentrate for 
solution for 

infusion 40 mg/ml - 5 ml mg 3600 6270,00 

66 
C01DA02 Glyceryl trinitrate 

solution for 
infusion 1 mg/ml - 50 ml mg 2000 22483,33 

67 
C01EA01 Alprostadil 

Concentrate for 
solution for 

infusion 500 mcg/1 ml mg 20 2621,60 

68 
C03AA03 Hydrochlorothiazide Tablet 25 mg 1000 117,00 

69 
C03CA01 Furosemide 

Solution for 
injection 10 mg/ml - 2 ml mg 16000 6186,66 

70 
C03CA04 Torasemide 

solution for 
injection 10 mg/2 ml mg 24000 20199,99 

71 
C03CA04 Torasemide 

solution for 
injection 20 mg/4 ml mg 10000 16800,00 

72 
C03DA01 Spironolactone 

Film coated 
tablet 50 mg 3000 633,00 

73 
C04AD03 Pentoxifylline 

solution for 
injection 20 mg/ ml - 5ml mg 12000 7080,00 

74 
C04AD03 Pentoxifylline 

Prolonged 
release tablet 600 mg 8000 1152,00 

75 
C08CA01 Amplodipine tablets 5 mg 2000 264,00 

76 
C08DA01 Verapamil 

solution for 
injection 2.5 mg/ml - 2 ml mg 2400 1686,66 

77 
C09AA02 Enalapril Tablet 10 mg 7200 778,00 

78 
D08AG02 Povidone-iodine ointment 0,1 g/1g 1000 6506,66 

79 
D08AG02 Povidone- iodine 

cutaneous 
solution 1000 ml 80 833,33 

80 
D08AG02 Povidone- iodine Ointment 10%  - 90 g g 1440 8856,00 

81 

D09AA09 Povidone- iodine 
Impregnated 

dressing 
10 % available iodine - 

2.8 g, 10/20 см g 500 1650,00 

82 

H05BX02 Paricalcitol 
Solution for 

injection 5 mcg/ml - 1 ml ml 1920 23862,39 

83 
H01BA04 Terlipressin 

solution for 
injection 0,1 mg/ml - 2 ml mg 1900 11795,83 



84 
H01CB01 Somatostatin 

lyophilisate for 
solution 3 mg 100 11530,00 

85 
H02AB04 Methylprednisolone 

powder and 
solvent for 
solution for 

injection 40 mg 15000 48750,00 

86 
H02AB04 Methylprednisolone tablets 4 mg 5000 350,00 

87 
H02AB04 Methylprednisolone 

Suspension for 
injection 40 mg/ml - 2 ml mg 800 3344,00 

88 
J01AA12 Tigecycline 

Powder for 
solution for 

infusion 50mg/5ml mg 50 3845,00 

89 
J01CR02 

Amoxicillin and 
enzyme inhubitor 

powder for 
solution for 

injection 1000 mg/200 mg mg 4000 14720,00 

90 
J01CR05 

Piperacillin, 
Tazobactam 

Powder for 
solution for 

injection 4 g/500 mg g 200 3426,66 

91 
J01DB04 Cefazolin 

Powder for 
solution for 

injection 1000 mg 15000 21000,00 

92 
J01DD01 Cefotaxime 

Powder for 
solution for 

injection/infusio
n 1 g 1000 3166,66 

93 
J01DB04 Cefazolin 

Powder for 
solution for 

injection 2000 mg 2000 5000,00 

94 
J01DC02 Cefuroxime 

film-coated 
tablets 500 mg 4800 4456,00 

95 
J01DD62 

Cefoperazone, 
Sulbactam 

Powder for 
solution for 

injection 1 g/1 g g 2400 24018,00 

96 
J01DD12 Cefoperazone 

Powder for 
solution for 

injection 1000 mg 1600 9820,00 

97 
J01DD12 Cefoperazone 

Powder for 
solution for 

injection 2000 mg 3600 29160,00 

98 
J01DD02 Ceftazidime 

powder for 
solution for 

injection 1000 mg 8000 69800,00 

99 
J01DD04 Ceftriaxone 

solution for 
injection 2 g 24000 74400,00 

100 
J01DE01 Cefepime 

powder for 
solution for 

injection/infusio
n 1 g 1200 5875,00 

101 
J01DH02 Meropenem 

powder for 
solution for 
injection or 

infusion  1000 mg 2400 22200,00 

102 
J01DH51 Imipenem / Cilastatin 

powder for 
solution for 

infusion 
500 mg/500 mg - 20 

ml  mg 1700 15776,00 

103 

J01EE01 
Sulfamethoxazole, 

Trimethoprim 

Concentrate for 
solution for 

infusion 
80mg/ml + 16mg/ml – 

5ml mg 1000 1853,33 



104 
J01FA09 Clarithromycin 

Granules for 
oral suspension 250 mg/5 ml - 60 ml mg 120 1184,00 

105 

J01FA09 Clarithromycin 
Film coated 

tablet 500 mg 2500 3285,70 

106 
J01FA09 Clarithromycin 

gran. for oral 
suspension 125 mg/ 5 ml - 60 ml mg 240 1533,60 

107 
J01FA10 Azithromycin 

Film coated 
tablet 500 mg 2000 4360,00 

108 
J01FA10 Azithromycin 

Powder for 
solution for 

infusion 500 mg 1200 12528,00 

109 
J01FF01 Clindamycin 

film-coated 
tablets 300 mg 2000 680,00 

110 
J01FF01 Clindamycin 

Film coated 
tablet 600 mg 1000 880,00 

111 
J01FF01 Clindamycin 

solution for 
injection 150 mg/ml - 4 ml mg 3600 12096,00 

112 

J01GB03 Gentamicin 
Solution for 

injection 40 mg/ml- 2 ml mg 14000 4783,33 

113 
J01FF02 Lincomycin 

Solution for 
injection 300 mg/ml - 2 ml mg 200 613,33 

114 

J01GB06 Amikacin 

solution for 
injection/ 
infusion  250 mg/ml - 2 ml mg 2000 9583,00 

115 

J01GB06 Amikacin 

solution for 
injection/ 
infusion 125 mg/ml - 2 ml mg 150 414,00 

116 
J01GB06 Amikacin 

solution for 
infusion 5 mg/ml -100 ml  mg 1000 4666,66 

117 
J01GB06 Amikacin 

solution for 
infusion 10 mg/ml -100 ml  mg 1000 9133,33 

118 
J01MA02 

ciprofloxacin 
hydrochloride 

concentrate for 
solution for 

infusion  100 mg/10 ml mg 3500 3730,00 

119 
J01MA02 Ciprofloxacin 

 tabl. film - 
coated 500 mg 3600 1400,00 

120 
J01MA12 Levofloxacin 

Solution for 
infusion 5 mg/ml - 100 ml ml 300 2562,00 

121 
J01XA01 Vancomycin 

Powder for 
concentrate for 

solution for 
infusion 1000 mg 240 2104,00 



122 
J01XD01 Metronidazole 

Solution for 
infusion 

500 mg/100 ml - 100 
ml mg 36000 56700,00 

123 
J01XX08 Linezolid 

Solution for 
infusion 2 mg/ml - 300 ml mg 150 4875,00 

124 
J02AC01 Fluconazole Capsule, hard 200 mg 700 2166,50 

125 
J02AC01 Fluconazole 

Solution for 
injection 2 mg/ml - 100 ml mg 480 7160,00 

126 
J02AC03 Voriconazole 

Film coated 
tablet 200 mg 600 6700,00 

127 

J06BA02 

Immunoglobulins, 
normal human, for 
intravascular adm. 

Solution for 
infusion 50 mg/ml - 5 ml mg 480 5140,80 

128 
L01AA01 Cyclophosphamide 

power for 
solution for 

injection 200 mg 2000 8616,66 

129 
L01AA02 Chlorambucil 

Film coated 
tablet 2 mg 1750 6986,00 

130 
L01BB02 Mercaptopurine Tablet 50 mg 150 634,20 

131 
L01BB05 Fludarabine 

Powder for 
solution for 

injection/infusio
n 50 mg 80 8098,66 

132 
L01CA02 Vincristine 

solution for 
injection 1 mg/ml - 1 ml mg 500 4150,00 

133 

L01CB01 Etoposide 

concentrate for 
solutuion for 

infusion 100 mg 100 5405,00 

134 
L01DB03 Epirubicin 

 solution for 
injection 50 mg 350 16050,00 

135 
L01DB07 Mitoxantrone 

solution for 
injection or 

infusion 2 mg/ml - 10 ml mg 30 1562,40 

136 
L01XC02 Rituximab 

concentrate for 
solution for 

infusion  100 mg/10 ml 300 122374,80 

137 
L01XC02 Rituximab 

concentrate for 
solution for 

infusion  500 mg/50 ml 160 325331,00 

138 
L01XE18 Ruxolitinib Tablet 5 mg 2500 8420,00 

139 

L03AB04 Interferon alfa-2a 

solution for 
injection  
 pre-filled 
syringe + 
needle 3 MIU 3000 59850,00 

140 
L01XX32 Bortezomib 

Powder for 
solution for 

injection 3.5 mg 200 227116,00 

141 
L01XX35 Anagrelide Capsule, hard 0.5 mg 3500 19920,60 



142 
L03AA02 Filgrastim 

Solution for 
injection/infusio

n 
30 MU (60 MU/ml) - 

0,5 ml ml 480 20424,00 

143 
L03AB11 Peginterferon alfa-2a 

Solution for 
injection 180 mcg/0,5 ml mcg 500 134700,00 

144 
L04AX03 Methotrexate 

Concentrate for 
solution for 

infusion 100 mg/ml - 10 ml mg 20 549,33 

145 
M01AC06 Meloxicam 

solution for 
injection 15 mg/ 1,5 ml mg 10000 9283,33 

146 

M01AE17 Dexketoprofen 
solution for 

injection 50mg/2 ml mg 38400 47935,48 

147 

M03AB01 Suxamethonium 
solution for 

injection 10 mg/ml - 5 ml mg 9600 21728,00 

148 
M05BA08 Zoledronic acid 

Concentrate for 
solution for 

infusion 4 mg/5 ml mg 150 2863,75 

149 
N01AB08 Sevoflurane 

 inhalation 
vapour, liquid 250 ml 360 62496,00 

150 
N01AX10 Propofol 

emulsion for 
injection/ 
infusion 200 mg/20ml 6000 13740,00 

151 
N02AA05 Oxycodone 

modified-
release tablets 20 mg 800 360,00 

152 
N02AA05 Oxycodone 

modified-
release tablets 10 mg 800 186,66 

153 
N02AA55 Oxycodone, Naloxone 

Prolonged 
release tablet 10mg/5mg mg 600 735,00 

154 
N02AA55 Oxycodone, Naloxone 

Prolonged 
release tablet 20 mg/10 mg mg 600 1385,00 

155 
N02AX02 Tramadol sol.for inj.  100 

mg/2ml-
2ml 1600 1293,33 

156 
N02BB02 Metamizole sodium 

solution for 
injection 1000 mg/2ml 3600 13197,60 

157 

N02BE01 Paracetamol 
Solution for 

infusion 10 mg/ml - 100 ml  mg 12000 18495,00 

158 
N03AA02 Phenobarbital 

solution for 
injection 200 mg/ 2ml 300 322,20 

159 
N03AF01 Carbamazepine Tablet 200 mg 500 57,00 

160 
N03AG01 Valproic acid 

Powder and 
solvent for 
solution for 

injection 400 mg 600 2064,00 

161 
N03AX16 Pregabalin Capsule, hard 75 mg 600 343,50 



162 

N04BB01 Amantadine 
Solution for 

infusion 0,4 mg/ml - 500 ml ml 60 1494,00 

163 

N05AA01 Chlorpromazine sol.inj. 50 mg/2ml 300 199,80 

164 
N05CD08 Midazolam 

solution for 
injection 5 mg/ml - 3 ml mg 3600 7764,00 

165 

N06BC01 Caffeine citrate 

solution for 
infusion and 
oral solution 20 mg/ml mg 120 4344,00 

166 
N06BX03 Piracetam 

solution for 
injection 3000 mg/15 ml 11500 11975,33 

167 
N06BX18 Vinpocetine 

solution for 
infusion 5 mg/ml - 2 ml  mg 10000 5983,33 

168 

R05CB13 Dornase alfa 
Nebuliser 
solution 

1000 IU (2,5 mg)/ml - 
2,5 ml (1 dose) mg 200 5932,00 

169 

R06AE09 
Levocetirizine 

dihydrochloride 
Oral drops, 

solution 5 mg/ml - 20 ml mg 160 1265,28 

170 

R07AA02 Natural phospholipids 

endotracheopul
monary 

instillation, 
suspension  80 mg/ ml - 1,5 ml mg 50 45270,00 

171 
S01CA01 

Dexamethasone; 
Tobramycin 

eye drops 
suspension 5 ml 720 1720,80 

172 
V03AB15 

Naloxone 
Hydrochloride 

solution for 
injection 0,4mg/ml 

 
ampoules 

x 1 ml 1000 853,33 

173 
V06DC01 

Glucose/Sodium 
chloride 

solution for 
infusion  50 g/9 g/l - 500 ml g 16000 29352,00 

174 
V06DC01 Glucose 

solution for 
infusion 50 g/l - 250 ml g 3600 5122,50 

175 
V06DC01 Glucose 

solution for 
infusion 50 g/l - 500 ml g 10000 9666,66 

176 
V07AB00 Water for injection 

solution for 
injection 10 ml 1600 331,00 

177 
V08AB04 Iopamidol sol. inj. 370 mg I/ml - 50ml  mg 720 16891,00 

178 

V08AB04 Iopamidol sol. inj. 370 mg I/ml -100ml  mg 720 33197,00 

179 
V08AB05 Iopromide 

Solution for 
injection/infusio

n 370mg/ml-50 ml mg 720 23742,00 

180 
V08AB05 Iopromide 

Solution for 
injection/infusio

n 370mg/ml-100 ml mg 720 39456,00 



181 
V08AB10 Iomeprol sol. inj. 400 mg/ ml - 100 ml  mg 720 44301,00 

182 
V08AB10 Iomeprol sol. inj. 400 mg/ ml - 50 ml  mg 720 22521,00 

183 
V08CA01 

Gadopentetic acid, 
dimeglumine salt 

solution for 
injection 469 mg/ 1 ml - 20 ml mg 10 1366,00 

184 V08DA sulphur hexafluoride 

powder and 
solvent for 

dispersion for 
injection 

8 μl/ml (1 vial + 1 pre-
filled 

syringe + 1 'MiniSpike' 
rec. device 

ml 150 1639,20 

 Обща прогнозна стойност без ДДС 3619343,88 

 

 
 

В случай, че участник, подал оферта по настоящата 
обществена поръчка, предложи цена за изпълнение, която 

надхвърля определения от Възложителя пределен финансов 
ресурс за поръчката, съответно и по обособена позиция, 

офертата му ще бъде отстранена от участие в процедурата. 

 
6.Начин на плащане  

Плащането се извършва в левa, по банков път, отложено до 60 
/шестдесет/ календарни дни, след представяне на фактура, приемо – 

предавателен протокол и заявка от Възложителя.  
Крайната цена включва всички разходи до краен получател –

Болнична аптека при МБАЛ “Христо Ботев“АД-Враца. 
 

7.Срок на годност и изисквания 
7.1.Остатъчният срок на годност на лекарствения продукт, 

предмет на поръчката, следва да не е по-малък от 70% от обявения от 
производителя към датата на доставката; 

7.2. Лекарствените продукти трябва да имат Разрешение за 
употреба в страната, издадено по реда на ЗЛПХМ или еквивалент. 

 

8.Срок на валидност на предложенията – не по-малък от 4 
месеца  от крайния срок за подаване на офертите. 

 
9.Място и срок за получаване на документацията за 

участие 
Настоящата документация за участие може да бъде намерена в 

електронен вид, изтеглена и разпечатана от официалната интернет 
страница на Възложителя – 

http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381&lang=bg 
 

                   



ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ 

Участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка 
може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява съответното строителство, 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. За 

нерегламентираните в настоящата документация условия по 
провеждането на процедурата се прилагат разпоредбите на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по 
прилагането му, както и приложимите национални и международни 

нормативни актове, съобразно предмета на поръчката. 
         Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка, ако може 
самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен.  
          Съгласно чл.3, т.8 от закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 

техните действителни собственици: „На дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните 
от тях лица се забранява пряко и/или косвено: участие в процедура 

по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 
нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и 

стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско 
дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим“. Това обстоятелство 
се декларира в ЕЕДОП част III „Основания за изключване“, 

раздел Г – „Други основания за изключване“. 
        Съобразно чл.3, ал.2, т.6 и чл.6, ал.2 ЗМИП, мерките за 

превенция на използването на финансовата система за целите на 
изпирането на пари са задължителни за лица, организиращи 

възлагането на обществени поръчки. Последните идентифицират 
физическите лица, които са действителни собственици на клиент - 

юридическо лице, както и предприемат действия за проверка на 

тяхната идентификация в зависимост от вида на клиента и нивото на 
риск, което произтича от установяването на клиентските отношения 

и/или на извършването на сделки или операции с такъв вид клиент. 
При липса на друга възможност идентифицирането може да се 

извърши чрез декларация, подписана от законния представител или 
пълномощника на юридическото лице. Условията и редът за 

идентифициране и проверка на идентификацията, условията и редът 
за освобождаване от задължението за идентификация, както и 

формата и редът за подаване на декларацията, се определят с 
правилника за прилагане на закона. Това обстоятелство се 

декларира в ЕЕДОП част III „Основания за изключване“, 
раздел Г – „Други основания за изключване“. 

 



***********************************************************

* 
Лично състояние на участниците 

Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са 

налице основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на 
участниците, по чл. 54, ал. 1 от ЗОП. 

На основание чл.54, ал.1 от ЗОП Възложителят отстранява от 
участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка участник, 

когато: 
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 

за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 
194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и 

чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 
  2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 

за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка 
или трета страна; 

 3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни 
вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния 

процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата или към 

общината по седалището на възложителя и на кандидата или 
участника, или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или 
задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

  4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 
  5. е установено, че: 

  а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 

изпълнението на критериите за подбор; 
 б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или 
изпълнението на критериите за подбор; 

  6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или 

съдебно решение, че при изпълнение на договор за обществена 
поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301 - 305 от 

Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

кандидатът или участникът е установен; 
 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 

отстранен. 
  Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника или кандидата, членовете на управителни и 
надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. 
Т. 3 не се прилага, когато: 

 1. се налага да се защитят особено важни държавни или 
обществени интереси; 



 2. размерът на неплатените дължими данъци или 

социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 
годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 

На основание чл. 55, ал.1 от ЗОП, Възложителят отстранява от 

участие в процедура за възлагане на обществена поръчка кандидат 
или участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

 1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по 
несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или е сключил 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 
Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в 
подобно положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен; 
 2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на 

конкуренцията, когато нарушението е установено с акт на 
компетентен орган; 

 3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за 
обществена поръчка или на договор за концесия за строителство или 

за услуга, довело до предсрочното му прекратяване, изплащане на 

обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите, 
когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или 

обема на договора 
 

Основанията по чл. 54, ал.1 и чл.55, ал.1  от ЗОП, се декларират 
в ЕЕДОП на част III „Основания за изключване“, а основанията 

по чл. 54, ал.1, т.1, т.2, т. 5 и 6 от ЗОП - раздел Г – „Други 
основания за изключване“. 

 
Мерки за доказване на надеждност 

       Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП 
има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 

гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното 
основание за отстраняване.  

       Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като 

отчита тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с 
престъплението или нарушението. 

       В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за 
да се гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява 

от процедурата. 
       Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по мерки 

и представените доказателства се посочват в решението за класиране 
или прекратяване на процедурата, в зависимост от вида и етапа, на 

който се намира процедурата. 
       Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата 
или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури за 

обществени поръчки или концесии, няма право да използва 
предвидената възможност да представи доказателства, че е предприел 



мерки, които гарантират неговата надеждност, за времето, определено 

с присъдата или акта. 
 

СЪОТВЕТСТВИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ С КРИТЕРИИТЕ ЗА 

ПОДБОР 
 

         Участниците декларират липсата на основанията за 
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез 

представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки  
/ЕЕДОП/ – Приложение №1 към документацията за участие в 

процедурата. 
       В този документ се предоставя съответната информация, 

изисквана от възложителя и се посочват националните бази данни 
(публичните регистри), в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, са 

длъжни да предоставят информация.   
 Когато изискванията по чл.54, ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП) се отнасят 

за повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП.  

 Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да 
представят всички или част от документите, чрез които се доказва 

информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. 

Когато е налице необходимост от защита на личните данни или 
при различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, 

информацията относно изискванията по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7, се 
попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на 
трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или 

че ще използва подизпълнители, за всяко едно от тези лица се 
представя отделен ЕЕДОП, който съдържа гореописаната информация. 

 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ  

 

В настоящата процедура може да участва лице, което отговаря 
на следните изисквания: 

1. Участниците следва да притежават валидно разрешение за 
търговия на едро с лекарствени продукти от ИАЛ или друг документ, 

удостоверяващ право да се търгува с лекарствени продукти, издаден 
от компетентен орган на съответната държава или еквивалент. 

2. Участниците следва да притежават валидно разрешение за 
производство от ИАЛ или друг документ, удостоверяващ това право, 

издаден от компетентен орган на съответната държава или еквивалент 
( ако е приложимо). 

3.Участникът, когато не е производител, да е упълномощен от 
фирмата производител или неин официален представител със 

специални или изключителни права за продажба на съответния 
продукт на територията на Република България 



 

Посочените изисквания се декларират в ЕЕДОП и не се 
представят документи на този етап. Посочените документи се 

представят на етап сключване на договор за възлагане на 

обществена поръчка. 
Изискванията се отнасят за всички обособени позиции. 

 
Когато участникът е обединение/консорциум, участниците в 

обединението следва да представят копие на договора за обединение, 
а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 

участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се включва представляващия 

обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които 
гарантират, че: 

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, 
заедно и поотделно, за изпълнението на договора; 

- е определен член на обединението/консорциума, който е 
упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на 

всеки член на обединението/консорциума; 

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да 
останат в него за целия период на изпълнение на договора. Не се 

допускат промени в състава на обединението след подаването на 
офертата; 

- участниците в обединението/консорциума трябва да определят 
едно лице, което да представлява обединението/консорциума за 

целите на поръчката. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и 

фигурира като подизпълнител в офертата на друг участник, не може 
да представя самостоятелна оферта. В процедура за възлагане на 

обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. 

 
 

УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОФЕРТАТА. ПОДАВАНЕ НА 

ОФЕРТАТА 
 

 1. Всеки участник следва да изготви своята оферта на български 
език и в съответствие с изискванията на Закона за обществените 

поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените 
поръчки и настоящата документация. Офертата следва да отговаря на 

изискванията на Възложителя, посочени в обявлението за обществена 
поръчка, настоящата документация и да бъде оформена по 

приложените към нея образци. Условията в образците от 
документацията за участие са задължителни за участниците и не могат 

да бъдат променяни от тях.  
 2. Офертата, съдържаща необходимите документи, се представя 

в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 



  „До МБАЛ „Христо Ботев” АД, гр. Враца, бул. Втори Юни № 

66; 
 наименованието на кандидата или участника, включително 

участниците в обединението, когато е приложимо; 

 адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс 
и електронен адрес; 

 наименованието на поръчката, за която се подават 
документите, ведно с обособените позиции, за които подава 

оферта. 
 3. Офертата се подава в деловодството на лечебното заведение, 

находящо се гр. Враца, бул. Втори Юни № 66, ет.3. 
 Не се приемат оферти, които са представени след изстичане на 

крайния срок за получаване или са в незапечатана опаковка или в 
опаковка с нарушена цялост. 

 4. Опаковката с офертата трябва да съдържа: 
 4.1.Опис на представените документи 

 4.2.Единен европейски документ за обществени поръчки с 
информация относно личното състояние на участника и критериите за 

подбор / ЕЕДОП – Приложение №1 към настоящата 

документацията за участие в процедурата/.  
         4.3. документи за доказване на предприетите мерки за 

надеждност, в случаите, когато е приложимо; 
         4.4. документите по чл. 37, ал. 4 от ППЗОП, когато е участникът 

е обединение; 
         4.5. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато 

е приложимо/;  
          

 
4.6. „Техническо предложение”, съдържащо:  

         4.6.1. документ за упълномощаване, когато лицето, което 
подава офертата, не е законният представител на участника; 

         4.6.2.Предложение на участника за изпълнение на поръчката по 
образец – Приложение №2 към настоящата документация за участие 

в процедурата; 

         4.6.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект 
на договор по образец – Приложение №3 към настоящата 

документация за участие в процедурата;  
         4.6.4. декларация за срока на валидност на офертата по образец 

- Приложение №4 към настоящата документация за участие в 
процедурата; 

 Документите се представят съгласно чл. 47, ал. 9 от 
ППЗОП, с изключение указанията за ценовите предложения. 

 Документите от т.4.1 до т.4.6.4 се представят и на 
електронен носител /pdf. формат/. 

 
 Възложителят ще приложи разпоредбата на чл.104, ал.2 

от ЗОП. 



4.7. „Ценово предложение” – Приложение №5 и 

Приложение №5а. 
Ценово предложение на участника следва да съдържа 

предложението на участника относно цена за доставка за всяка 

обособена позиция. Не е задължително представянето на ценовите 
предложения в отделен запечатан непрозрачен плик в опаковката и е 

с надпис „Предлагани ценови параметри”, на основание чл.47, ал. 6 от 
ППЗОП. 

Цените следва да бъдат представени в български лева без ДДС. 
Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в 

изчисленията на предложените цени носи единствено участникът в 
процедурата.  

Начин на образуване на предлаганата цена – крайната цена в 
лева с включени стойността на стоката, опаковка и всички разходи, 

такси и транспорт по доставката до краен получател – МБАЛ „Христо 
Ботев“АД-Враца, при оставащ срок на годност не по-малък от 70% от 

обявения върху опаковката към датата на доставката. 
Единична цена на предлаганите лекарствени продукти следва да 

бъде изчислена до втори знак след десетичната запетая, по 

спецификация, приложена към документацията за участие в 
процедурата. При несъответствие между единичната и обща цена се 

взема предвид представената единична цена без ДДС. 
Цените да бъдат представени на хартиен носител и 

електронен носител /приложение 5а се прилага във формат 
excel/. 

Участникът подготвя офертата си съгласно формата и 
съдържанието на образците от документацията на Възложителя. Не се 

допуска подмяна на информация или съдържание в тях.  
 5. При подготовката на офертата участникът следва да спазва 

изискванията на чл. 39-47 от ППЗОП. 
 6. Документите, свързани с участието в процедурата, се 

представят от участника, или от упълномощен от него представител – 
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана 

пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя. 

Документите  по т.4.1 до т.4.5. се поставят в папка и се надписва 
с текст „Заявление за участие“, в един екземпляр на хартиен и един на 

електронен носител, за всяка обособена позиция. 
 Документите по т.4.6, се поставят в папка и се надписва с текст 

„Техническо предложение“, в един екземпляр на хартиен и един на 
електронен носител, за всяка обособена позиция. 

Документите се представят съгласно чл. 47, ал. 9 от ППЗОП, с 
изключение указанията за ценовите предложения. 

Изброените документи по-горе се номерират. 
Гореизброените документи се представят в запечатана, 

непрозрачна опаковка от участника или от упълномощен от него 
представител лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с 

препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 
възложителя.  



При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към обявените от възложителя условия. 
         Оферти могат да се подават за една, за повече или за 

всички  обособени позиции. 

 
7. Крайният срок за получаване на оферти е 01.12.2017г., 

16:00 часа. 
         8.Отварянето на получените оферти ще се извърши на 

04.12.2017година, от 13:30 часа в Заседателната зала на МБАЛ 
„Христо Ботев“ АД-Враца, с адрес: гр. Враца, бул. „Втори Юни” №66, 

ет.3. Участниците или техни упълномощени представители, както и 
представители на средствата за масово осведомяване, могат да 

присъстват при отваряне на офертите.  
Представителите на участниците се допускат след представяне 

на съответните пълномощни. 
Присъстващите представители вписват имената си и се 

подписват в изготвен от комисията списък, удостоверяващ тяхното 
присъствие.  

   

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА 

 
 1. На основание чл. 112, ал. 6 от ЗОП, Възложителят ще сключи 

договор за обществената поръчка в едномесечен срок от влизане в 
сила на решението за определяне на изпълнител на обществената 

поръчка.  
          2. При подписването на договора, определеният за изпълнител, 

представя: 
 2.1.документ за регистрация в съответствие с изискването на 

чл.10, ал.2 от ЗОП; 
          2.2. документите по чл. 67, ал. 6 ЗОП; 

           2.3. представи определената гаранция за изпълнение на договора; 
  2.4. документи, които доказват съотвествието с критериите за 

подбор, съгласно изискванията на ЗОП и ППЗОП; 

          3. Договор за обществена поръчка не се сключва, когато са 
налице обстоятелствата по чл.112, ал.2 от ЗОП. 

 
ГАРАНЦИЯ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от 

стойността на договора. Валидността на гаранцията за изпълнение 
следва да бъде не по-малко от срока на договора. 

Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 
форми: 

- депозит на парична сума по следната банкова сметка на 
Възложителя:  

IBAN: BG78IORT8131 I000012901 



BIC; IORTBGSF 

ИНВЕСТБАНК АД 
 

- оригинална, безусловна и неотменяема банкова гаранция, 

издадена от българска или чуждестранна банка в полза на МБАЛ 
"Христо Ботев"АД- Враца. 

- застраховка, обезпечаваща изпълнението чрез покритие 
отговорността на изпълнителя. 

Условията и сроковете за задържане и освобождаване на 
гаранцията за изпълнение са описани в проекта на договор. 

Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, 
което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е 

наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 
гаранцията или титуляр на застраховката. 

Участникът, определен за изпълнител, избира свободно формата 
на гаранцията за изпълнение или за авансово предоставените 

средства. 
Банковите разходи по откриването на гаранцията за изпълнение 

на договора са за сметка на определения изпълнител.  

Възложителят освобождава гаранциите за изпълнение на 
договорите без да дължи лихви за периода, през който средствата 

законно са престояли при него. 
 

      
        РАЗДЕЛ X 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 
 

Всички оферти, които отговарят на изискванията на Закона за 
обществените поръчки и  условията на настоящата документация ще 

бъдат разглеждани, оценявани и класирани по посочените по-долу 
критерии.  

Обществената поръчка ще се проведе и възложи въз основа на 
икономически най-изгодната оферта. Същата ще се определи по 

критерий, който оценява най-ниската предложена обща цена за 

обособена позиция. 
Участниците се класират по низходящ ред въз основа на 

предложената от тях цена.  
 

РАЗДЕЛ XI 
ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 
 1. Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците за въпроси, които не са разгледани в 
настоящата документация, се прилагат ЗОП и ППЗОП, решението за 

откриване на процедурата и обявлението за поръчка. 
 2. От датата на публикуване на обявлението в „Официален 

вестник“ на Европейския съюз, ще бъде предоставен неограничен, 



пълен, безплатен и пряк достъп по електронен път до документацията 

за участие в процедурата, като в обявлението е посочена връзка към 
електронната преписка на поръчката на официалната интернет 

страница на лечебното заведение, в Профила на купувача на 

Възложителя, с адрес: 
http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381&lang=bg 

 3. Лицата могат да поискат писмено от Възложителя разяснения 
по решението, обявлението и документацията за обществената 

поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на 
офертите. Възложителят предоставя разясненията чрез публикуване 

на профила на купувача в 4-дневен срок от получаване на искането. 
 4. Участниците ще бъдат уведомени за датата, мястото и часа на 

оповестяване на ценовите предложения, чрез публикуване на 
съобщение на интернет страницата на лечебното заведение, а именно: 

http://mbalvratsa.org/?r=home/t240/t381&lang=bg в Профила 
на купувача,  не по-късно от два работни дни преди датата на 

отваряне на ценовите оферти.  
 

 

 
 


