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ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 
 
 

Наименование на обществената поръчка: „Доставка на дентални материали, 
медикаменти и инструменти по 25 обособени позиции за нуждите на учебния процес 
във Факултет по дентална медицина при Медицински университет-София” 

Възложител: Медицински Университет/ МУ/- София-Ректорат 

Процедурата има за цел сключване на договори с изпълнители на обществена поръчка с 
предмет: „Доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти по 25 обособени 
позиции за нуждите на учебния процес във Факултет по дентална медицина при Медицински 
университет-София”. 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк 
безплатен достъп на следния електронен адрес: http://pk.mu-sofia.bg/ - Профил на купувача на 
Медицински университет-София към електронната преписка /досие/ на настоящата 
процедура /съответния идентиф. номер в АОП/. 

Предметът на поръчката включва доставка на дентални материали, медикаменти и 
инструменти, описани в Техническата спецификация /Приложение № 1а/ от документацията 
за обществена поръчка. Необходимо изискване към качеството на денталните материали, 
медикаменти и инструменти е да съответстват напълно на изискванията на описанието по 
отделните обособени позиции и артикули в тях в Техническата спецификация / Приложение 
№ 1а/  . 

Източник на финансиране: Факултет по дентална медицина при Медицински 
Университет - София. 

Предметът на обществената поръчка включва периодични доставки на определени 
количества, в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от сключването на договора, в съответствие 
с конкретните заявки с възлагателни писма на звеното краен получател. Изисква се 
доставките да бъдат изпълнени в оферирания от участника срок, който не може да бъде по-
дълъг от 40 календарни дни след получаване на възлагателно писмо от крайния получател 
/Факултет по дентална медицина при МУ-София/, в рамките на 12 /дванадесет/ месеца от 
сключването на договора; 

 
Срокът на годност на денталните материали, медикаменти и инструменти следва да е 

минимум 18 месеца. За артикулите с фабричен срок на годност равен или по-малък от 
предложения от участника срок на годност, остатъчният срок на годност в момента на 
доставката трябва да бъде не по-малко от 80% от фабричния срок на годност на доставените 
артикули. 

Място за изпълнение на поръчката: Артикулите, предмет на тази обществена поръчка, 
трябва да се доставят и разтоварват от изпълнителя в складово помещение в сградата на 
Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София - гр.София, ул. ”Св. 
Георги Софийски” № 1. Контактно лице – Симеон Симеонов – сектор „Снабдяване“ във 
Факултет по дентална медицина при Медицински университет – София.  

Доставките се извършват с транспорт на Изпълнителя и за сметка на Изпълнителя. 

Условия за плащане: 

Плащането за всяка конкретна доставка се извършва в български лева от звеното краен 
получател – Факултет по дентална медицина при МУ– София, по банков път, съгласно 
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http://pk.mu-sofia.bg/


офертната цена в лева по сметката на Изпълнителя, не по–късно от 20 календарни дни след 
представяне на: 

- Приемо-предавателен протокол за доставка на дентални материали, медикаменти и 
инструменти по съответната заявка, подписан от двете Страни или упълномощени от тях 
лица на датата на доставка на съответните артикули; 

- Фактура на името и с данните на ФДМ, издадена от Изпълнителя и подписана от 
ФДМ или упълномощено от него лице, съдържаща всички законови реквизити.  

- Платена неустойка, в случай на забавяне на доставката след оферирания от участника 
срок на доставка (ако е приложимо). 

 
Участниците посочват в офертата си подизпълнителите (ако предвиждат такива) и дела 

от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 
трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 
Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване 
от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 
условията по ал. 66, ал.2 от ЗОП. 

  

Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 
Процедурата е по чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП - открита. Основанието за избор на този вид 

процедура се съдържа в разпоредбата на чл. 20, ал. 1, т. 1, буква „б“, във връзка с чл. 73, ал. 1 
от ЗОП. 

Прогнозната стойност на поръчката възлиза на 894 000 лв. без ДДС. Обществената 
поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, определена на 
основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“ за всяка обособена позиция, 
съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.  

Поръчката е разделена на 25 (двадесет и пет) обособени позиции, с посочени 
необходимите характеристики на артикулите, съгласно Техническата спецификация                           
/Приложение №1а/ от документацията за обществена поръчка.  

Оферираните артикули следва да отговарят напълно на всички изисквания на 
Възложителя, посочени в Техническата спецификация /Приложение №1а/ от документацията 
за обществена поръчка. Участник, предложил артикул, който не отговаря на някое от 
посочените в Техническата спецификация изисквания за съответния артикул в обособената 
позиция ще бъде отстранен от участие за цялата обособена позиция.  

В Техническата спецификация не се съдържат изисквания, насочващи към определен 
производител или доставчик, нито търговска марка, патент или произход, характеризиращи 
артикулите.  

Възложителят не е поставил ограничение по отношение броя на обособените позиции, 
по които участниците могат да представят оферти.   

Условия за отваряне на офертите 
Офертите на участниците ще бъдат отворени в деня и часа, определени в обявлението 

за обществената поръчка, в Ректората на Медицински университет – София, гр. София, 
бул.”Акад.Ив.Евст.Гешов” № 15 (сградата на НЦОЗА), етаж 12, зала № 6 от комисия, 
назначена от Възложителя. Отварянето на офертите е публично и на него могат да 
присъстват участниците, техни упълномощени представители и представители на средствата 
за масово осведомяване. При промяна в датата, часа или мястото за отваряне на офертите,  
участниците се уведомяват, чрез профила на купувача съгласно чл.53 от ППЗОП. 
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