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Приложение № 1 
 

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 

 

1. Правно основание и мотиви за избрания вид процедура: 

Възложителят обявява открита по вид процедура за възлагане на обществена поръчка по 

реда на чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите 

указания и документацията за обществената поръчка условия по провеждането на процедурата, 

се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни 

актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с 

предмета на поръчката. 

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира публичност при 

възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачност при разходването на финансовите 

средства. С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и 

най-добрите за Възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по 

посочения вид процедура. Посредством тази процедура се цели и защитаване на обществения 

интерес, като се насърчи конкуренцията и се създадат равни условия и прозрачност при 

провеждане на процедурата. 

 

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", разделена на обособени позиции както следва: 

1. Обособена позиция № 1 - Изкуствени челюсти; 

2. Обособена позиция № 2 - Дезинфектанти; 

3. Обособена позиция № 3 - Материали за зъбна обтурация ; 

4. Обособена позиция № 4 - Дребен ендодонтски инструментариум (Ендодонтски 

материали и консумативи);  

5. Обособена позиция № 5 - Акрилни полимери в първични форми (Пластмаси); 

6. Обособена позиция № 6 - Силикони в първични форми (Отпечатъчни 

материали); 

7. Обособена позиция № 7 - Дребен инструментариум за зъбна профилактика; 

8. Обособена позиция № 8 - Зъболекарски консумативи (Полирни материали); 

9. Обособена позиция № 9 - Продукти за протези и ребазация; 

10. Обособена позиция № 10 - Зъболекарски инструменти (Зъботехнически 

инструменти); 

11. Обособена позиция № 11 - Игли за медицинска употреба; 

12. Обособена позиция № 12 - Анестезия и реанимация; 

13. Обособена позиция № 13 - Зъболекарски борчета (Турбинни пилители); 

14. Обособена позиция № 14 - Ротационен и абразивен инструментариум (Пилители 

за прав и обратен наконечник); 

15. Обособена позиция № 15 - Зъбна рентгенова фотография; 

16. Обособена позиция № 16 - Ортодонтски устройства; 

17. Обособена позиция № 17- Принадлежности за хирургически шевове; 

18. Обособена позиция № 18 – Медикаменти; 

19. Обособена позиция № 19 - Санитарни изделия; 

20. Обособена позиция № 20 - Хирургически инструменти; 

21. Обособена позиция № 21 - Смазочни вещества; 

22. Обособена позиция № 22 - Медицинско оборудване и консумативи; 
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23. Обособена позиция № 23 - Части за помпи, компресори, машини или двигатели; 

24. Обособена позиция № 24 - Пластмаси в първични форми (Композитни 

материали и адхезиви); 

25. Обособена позиция № 25 - Медицински консумативи (Терапевтика). 
 

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/. 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най-изгодната оферта, 

определена на основание на избрания критерий за възлагане „най-ниска цена“, съгласно        

чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

В Техническите спецификации не се съдържат изисквания, насочващи към определен 

производител или доставчик, нито търговска марка, патент или произход, характеризиращи 

артикулите. 
 

2. Предмет 

Поръчката включва доставка на дентални материали, медикаменти и инструменти, 

описани в Техническата спецификация (Приложение № 1а) от документацията за обществена 

поръчка, както и гаранционна отговорност за срока на годност на доставените артикули и е 

разделена на 25 обособени позиции. 

Неразделна част от настоящото пълно описание на предмета на поръчката е Техническа 

спецификация (Приложение № 1а) от документацията за обществена поръчка, където са 

посочени техническите характеристики на артикулите. 

Предложените артикули следва да имат валидна СЕ маркировка, с изключение на тези 

предложени по обособени позиции № 12 и № 18, които следва да имат валидни 

разрешителни за употреба и/или удостоверения за регистрация на територията на РБългария. 

Предложените артикули следва да отговарят напълно на всички изисквания на Възложителя, 

посочени в настоящата документация, в т.ч. в Техническа спецификация (Приложение №1а) 

от документацията за обществена поръчка. Участник, предложил артикул от съответна 

обособена позиция, който не отговаря на някое от изискванията на Възложителя ще бъде 

отстранен от участие за цялата обособена позиция.  

Съответствието на предлаганите артикули с изискванията на Възложителя, в т.ч. 

посочените в Техническата спецификация (Приложение № 1а) от документацията за 

обществена поръчка се доказват чрез: 

- Представяне на валидни СЕ марки или еквиваленти за всички предложени артикули 

по съответната обособената позиция (с изключение на артикулите по обособени позиции   

№ 12 и № 18), надписани в горния десен ъгъл за коя обособена позиция и номер на 

конкретен артикул в нея се отнасят, заверени с подпис и печат на всяка страница. 

- Представяне на валидни разрешителни за употреба и/или удостоверения за 

регистрация на територията на България на предлаганите артикули при участие за обособени 

позиции № 12 и № 18, надписани в горния десен ъгъл за коя обособена позиция и номер на 

конкретен артикул в нея се отнасят, заверени с подпис и печат на всяка страница.  

- Представяне на извадки от фирмени брошури или каталози, само страниците касаещи 

съответните артикули и/или посочване на страница/и от конкретен каталог/зи, за 

предложените артикули по съответна обособена позиция, надписани в горния десен ъгъл за 

коя обособена позиция и номер на конкретен артикул в нея се отнасят, заверени с подпис и 

печат на всяка страница. 

- Представяне на мостри за артикулите с № 1 (код 01 01 00 ...), № 2 (код 01 02 00 00) и 

№ 3 (код 01 03 00 ...) от обособена позиция № 1 от Техническата спецификация (Приложение 

№ 1а) (при участие за обособена позиция № 1). Мострите трябва да са обозначени за кои 

артикули се отнасят. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право при отпадане на необходимост да замени част от 

артикулите съгласно Техническа спецификация (Приложение №1а), като замяната се 

осъществява само между артикулите в съответната обособена позиция, без да се надхвърля 

общата стойност на договора за тази обособена позиция. 

http://pk.mu-sofia.bg/
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Участниците следва да подготвят офертата си задължително съгласно посоченото 

в обявлението за обществена поръчка, настоящото Пълно описание на предмета на 

поръчката и Техническа спецификация (Приложение №1а) за съответната обособена 

позиция, за която участват. 

В случай, че участник представи предложение за изпълнение на обособена 

позиция, което не съответства на изискванията, посочени в настоящото Пълно 

описание на предмета на поръчката - Приложение № 1 или в Техническа спецификация 

(Приложение № 1а) за съответната обособена позиция, той ще бъде отстранен от 

участие в процедурата за тази обособена позиция. 

 

3. Срок на валидност на офертата- до 31.03.2020 г., ( т.е. 148 календарни дни, считано 

от крайния срок за получаване на офертите). 

 

4. Срок за изпълнение на поръчката: 

Доставките се извършват до звеното краен получател Факултет по дентална медицина 

при МУ-София, в срок до 20 календарни дни, считано от датата на получаване от 

Изпълнителя на възлагателно писмо от звеното краен получател, в рамките на срока на 

договора (12 месеца от сключването му). 

 

5. Място за изпълнение на поръчката и контактно лице на звеното краен 

получател: 

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, с тел.: 0882886167 

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

 

6. Прогнозна стойност 

Прогнозната стойност на обществената поръчка е в размер на 1 265 604,10 лева без 

ДДС, разпределена по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1 – 176 461,20 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 2 – 5 844,15 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 3 – 78 158,60 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 4 – 142 919,12 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 5 – 11 519,40 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 6 – 24 627,40 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 7 – 124 963,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 8 – 27 336,21 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 9 – 19 820,31 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 10 – 3 639,00 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 11 – 7 998,25 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 12 – 9 736,15 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 13 – 42 739,60 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 14 – 48 592,70 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 15 – 15 260,80 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 16 – 15 276,30 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 17 – 4 177,25 лв. без ДДС. 

Обособена позиция № 18 – 31 946,07 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 19 – 163 463,20 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 20 – 42 514,65 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 21 – 6 437,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 22 – 133 697,00 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 23 – 60 308,30 лв. без ДДС 
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Обособена позиция № 24 – 40 877,74 лв. без ДДС 

Обособена позиция № 25 – 27 290,70 лв. без ДДС 

 

Източник на финансиране: Факултет по дентална медицина при Медицински 

университет – София. 

 

7. Гаранционен срок/ срок на годност и гаранционна отговорност 

Срокът на годност на предложените артикули 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. 

В случай, че се установят дефекти, отклонения от нормалното 

функциониране/дисфункционалност и др. на доставените артикули в рамките на договорения 

гаранционен срок (срок на годност), Възложителят, респ. звеното краен получател – ФДМ 

изпраща уведомление до Изпълнителя за установения от него дефект (дисфункционалност), с 

което го кани в срок от 48 часа да се запознае на място с проблема и да подпише двустранен 

констативен протокол. Съобщението се изпраща по факс, електронна поща, обикновена поща 

или се предава „на ръка” на представител на Изпълнителя. Изпълнителят е задължен в срок 

от 5 (пет) работни дни от подписването на двустранния протокол да замени дефектните 

(дисфункционалните) артикули с нови за своя сметка и риск. В случай на неявяване на 

Изпълнителя в срок от 48 часа от получаване на уведомлението, двустранният констативен 

протокол се подписва само от Възложителя и към него се прилага потвърждение за 

получаване на уведомлението до Изпълнителя (от факс или обратна разписка от куриерска 

служба). От момента на подписване на двустранният констативен протокол започва да тече 

срок от 5 (пет) работни дни за замяна. При условие, че дефектните (дисфункционалните) 

артикули са спрени от производство или забранени за продажба в страната Изпълнителят се 

задължава да достави нови артикули, със същите или по - добри характеристики за негова 

сметка и със същия гаранционен срок (срок на годност) като този, предложен в Техническото 

предложение от офертата му. 

 

8. Условия на доставка 

Изпълнителят предава артикулите, предмет на договора на звеното краен получател – 

ФДМ при МУ-София. За съответствието на доставените артикули и приемането им по вид, 

количество и окомплектовка между страните се подписва приемо-предавателен протокол за 

съответната доставка. Изпълнителят трябва да уведоми писмено на адрес: гр. София, ул. „Св. 

Георги Софийски“ № 1, чрез факс 02/ 952 22-10 или на тел. 0882 886 167 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

респ. ФДМ, за предстоящи доставки не по-късно от 1 работен ден преди извършването им. 

 

9. 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 

офертната цена в лева по сметката на Изпълнителя, не по-късно от 30 календарни дни след 

доставката на артикулите и представяне от Изпълнителя на следните документи: 

- 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 при МУ-София, издадена от Изпълнителя и 

подписана от ФДМ при МУ-София 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). 

 

10. Разплащане с подизпълнители (ако е приложимо) 

Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде 

предадена като отделен обект на Изпълнителя или на Възложителя, респ. ФДМ при 
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МУ-София, Възложителят, респ. ФДМ при МУ-София заплаща възнаграждение за тази част 

директно на подизпълнителя. 

Разплащанията към подизпълнителя се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до Възложителя, респ. ФДМ при МУ-София чрез Изпълнителя, който е 

длъжен да го предостави на Възложителя, респ. ФДМ при МУ-София в 15-дневен срок от 

получаването му. Към искането Изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

Възложителят, респ. ФДМ при МУ-София има право да откаже плащане на 

подизпълнителя, когато искането за плащане е оспорено, до момента на отстраняване на 

причината за отказа. 

 

11. 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. Евстр. 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. 

 


