
Приложение към Протокол № 1
Преглед на документите в плик №1

№

ЗА УЧАСТНИК: 
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 

ОФЕРТА ПО 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

Брой документи, оригинал/копие, 
наличие на превод

ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1

1.
Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в 
офертата -  Образец № 1

1 документ, оригинал

2.

Представяне на участника, включващо и 
декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП -  
Образец № 2 и Образец № 2.1.

2 документа, оригинал

3.

Заверено копие на договор за 
обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението -  и 
документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва 
представляващият (когато 
участникът е обединение/консорциум 
което не е юридическо лице)
(ако е приложимо)

Неприложимо

4.
Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата 
(оригинал) (ако е приложимо)

Неприложимо

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП -  Образец № 3

1 документ, оригинал

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
-  Образец № 4

1 документ, оригинал

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
-  Образец № 5

1 документ, оригинал

8. Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител -  Образец № 6

Неприложимо

9. Декларация от подизпълнител по чл. 
47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП -  Образец № 7

Неприложимо

10.

Списък на доставките -  съгласно чл. 
51, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  Образец № 8, 
придружен с доказателства за 
извършените доставки

3 документа, оригинал/копия

11.
Списък на техническите специалисти, 
които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка -

1 документ, оригинал
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Образец № 9

12.
Декларация по чл. 51а от ЗОП за 
ангажираност на технически 
специалист - Образец № 10

2 документа, оригинал

13.
Списък на сервиза/ите/, които 
участникът има на разположение -  
Образец № 11

1 документ, оригинал

14.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - Образец № 
12

1 документ, оригинал

15.

Сертификат ISO 9001 или 
еквивалентен за управление на 
качеството с предметен обхват 
доставка на медицински изделия, 
издаден на името на участника

1 документ, копие

16.

Оторизационно писмо, издадено на 
името на участника от производителя 
на предлаганата апаратура или от 
упълномощен представител на 
производителя за право на 
представителство и търговия на 
територията на Република България (в 
случай че участникът не е 
производител)

1 документ, с превод на български 
език

17.

ЕС сертификат, удостоверяващ 
съответствието на апаратурата с 
изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, 
издаден от нотифициран орган, или 
Декларация за съответствие на 
медицинското изделие съгласно чл. 14, 
ал. 2 от ЗМИ, съставена от 
производителя или от негов 
упълномощен представител -  заверено 
от участника копие.

2 документа, с превод на български 
език
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18.

Разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия и приложението 
към него, издаден от НАЛ или друг 
документ, удостоверяващ правото на 
участника да търгува с медицински 
изделия, издаден от компетентен орган 
на друга държава членка или на друга 
държава страна по Споразумението за 
Европейско икономическо 
пространство или на Конфедерация 
Швейцария (за участници, които не се 
производители, установени на 
територията на Република България, 
на предлаганите медицински изделия)

1 документ копие

19.

Оригинал на банкова гаранция за 
участие или копие на документ за 
внесена гаранция за участие под 
формата на парична сума

1 документ, оригинал

20.

Документи от производителя относно 
техническите и функционални 
характеристики на апаратурата като: 
каталози на производителя, брошури, 
проспекти, технически спецификации и 
др., подробно описващи 
характеристиките на предлаганата 
апаратура. В случай че документите са 
на чужд език, следва същите да бъдат 
придружени с превод на български 
език.

6 документа, 31 стр., 
копие

21.

Други документи -  по преценка на 
участника

Дипломи за завършено образование 
на техническите лица -  2 документа; 
Документи за преминал курс на 
обучение при производителя за 
монтаж, сервиз и поддръжка на 
предлаганата медицинска апаратура, 
издадени на техническите лица -  2 
документа с превод;
Оторизация от производителя на 
предлаганата медицинска апаратура 
на сервизните бази, в които може да



бъде извършвано гаранционното 
сервизно обслужване на предлаганата 
медицинска апаратура -  1 документ с 
превод.
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№

ЗА УЧАСТНИК: 
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 

ОФЕРТА ПО 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

Брой документи, брой страници, 
форма

/оригинал или заверено копие/

ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2

1.
Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в 
офертата -  Образец № 1

1 документ, оригинал

2.

Представяне на участника, включващо и 
декларация по чл.47, ал. 9 от ЗОП -  
Образец № 2 и Образец № 2.1.

2 документа, оригинал

3.

Заверено копие на договор за 
обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението -  и 
документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва 
представляващият (когато 
участникът е обединение/консорциум 
което не е юридическо лице)
(ако е приложимо)

Неприложимо

4.
Нотариално заверено пълномощно на 
лицето, подписващо офертата 
(оригинал) (ако е приложимо)

Неприложимо

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП -  Образец № 3

1 документ, оригинал

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
-  Образец № 4

1 документ, оригинал

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
-  Образец № 5

1 документ, оригинал

8. Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител -  Образец № 6

Неприложимо
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9. Декларация от подизпълнител по чл. 
47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП -  Образец № 7

Неприложимо

10.

Списък на доставките -  съгласно чл. 
51, ал. 1, т. 1 от ЗОП — Образец № 8, 
придружен с доказателства за 
извършените доставки

3 документа, оригинал/копия

11.

Списък на техническите специалисти, 
които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка -  
Образец № 9

1 документ, оригинал

12.
Декларация по чл. 51а от ЗОП за 
ангажираност на технически 
специалист - Образец № 10

2 документа, оригинал

13.
Списък на сервиза/ите/, които 
участникът има на разположение -  
Образец № 11

1 документ, оригинал

14.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - Образец № 
12

1 документ, оригинал

15.

Сертификат ISO 9001 или 
еквивалентен за управление на 
качеството с предметен обхват 
доставка на медицински изделия, 
издаден на името на участника

Предоставен в Плик № 1 по обособена 
позиция № 1

16.

Оторизационно писмо, издадено на 
името на участника от производителя 
на предлаганата апаратура или от 
упълномощен представител на 
производителя за право на 
представителство и търговия на 
територията на Република България (в 
случай че участникът не е 
производител)

Предоставено в Плик № 1 по 
обособена позиция № 1

17.
ЕС сертификат, удостоверяващ 
съответствието на апаратурата с

Предоставен в Плик № 1 по обособена 
позиция № 1
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изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, 
издаден от нотифициран орган, или 
Декларация за съответствие на 
медицинското изделие съгласно чл. 14, 
ал. 2 от ЗМИ, съставена от 
производителя или от негов 
упълномощен представител -  заверено 
от участника копие.

18.

Разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия и приложението 
към него, издаден от ИАЛ или друг 
документ, удостоверяващ правото на 
участника да търгува с медицински 
изделия, издаден от компетентен орган 
на друга държава членка или на друга 
държава страна по Споразумението за 
Европейско икономическо 
пространство или на Конфедерация 
Швейцария (за участници, които не се 
производители, установени на 
територията на Република България, 
на предлаганите медицински изделия)

Представено в Плик № 1 по обособена 
позиция № 1

19.

Оригинал на банкова гаранция за 
участие или копие на документ за 
внесена гаранция за участие под 
формата на парична сума

1 документ, оригинал

20.

Документи от производителя относно 
техническите и функционални 
характеристики на апаратурата като: 
каталози на производителя, брошури, 
проспекти, технически спецификации и 
др., подробно описващи 
характеристиките на предлаганата 
апаратура. В случай че документите са 
на чужд език, следва същите да бъдат 
придружени с превод на български 
език.

6 документа, 32 стр., 
оригинал/копия

21. Други документи -  по преценка на Предоставени в Плик № 1 по
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участника обособена погиция № 1: Дипломи за
завършено образование на
техническите лица;
Документи за преминал курс на
обучение при производителя за
монтаж, сервиз и поддръжка на
предлаганата медицинска апаратура,
издадени на техническите лица;
Оторизация от производителя на
предлаганата медицинска апаратура на
сервизните бази, в които може да бъде
извършвано гаранционното сервизно
обслужване на предлаганата
медицинска апаратура.

№

ЗА УЧАСТНИК: 
"ЕЛПАК ЛИЗИНГ“ ЕООД 

ОФЕРТА ПО 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

Брой документи, брой страници, 
форма

/оригинал или заверено копие/

ПЛИК № 1 с надпис „ДОКУМЕНТИ ЗА 
ПОДБОР“

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3

1.
Списък на документите и 
информацията, съдържащи се в 
офертата -  Образец № 1

1 документ, оригинал

2.

Представяне на участника, включващо и 
декларация по чл.47, ад. 9 от ЗОП -  
Образец № 2 и Образец № 2.1.

2 документа, оригинал

3.

Заверено копие на договор за 
обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението -  и 
документ, подписан от лицата в 
обединението, в който се посочва 
представляващият (когато 
участникът е обединение/консорциум 
което не е юридическо лице)
(ако е приложимо)

Неприложимо

4. Нотариално заверено пълномощно на Неприложимо
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лицето, подписващо офертата 
(оригинал) (ако е приложимо)

5. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от 
ЗОП -  Образец № 3

1 документ, оригинал

6. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 6 от ЗОП 
-  Образец № 4

1 документ, оригинал

7. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП 
-  Образец № 5

1 документ, оригинал

8. Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител -  Образец № 6

Неприложимо

9. Декларация от подизпълнител по чл. 
47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП -  Образец № 7

Неприложимо

10.

Списък на доставките -  съгласно чл. 
51, ал. 1, т. 1 от ЗОП -  Образец № 8, 
придружен с доказателства за 
извършените доставки

3 документа, оригинал/копия

11.

Списък на техническите специалисти, 
които участникът ще използва за 
изпълнение на обществената поръчка -  
Образец № 9

1 документ, оригинал

12.
Декларация по чл. 51а от ЗОП за 
ангажираност на технически 
специалист - Образец № 10

2 документа, оригинал

13.
Списък на сервиза/ите/, които 
участникът има на разположение -  
Образец № 11

1 документ, оригинал

14.

Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици - Образец № 
12

1 документ, оригинал

15.

Сертификат ISO 9001 или 
еквивалентен за управление на 
качеството с предметен обхват 
доставка на медицински изделия, 
издаден на името на участника

Предоставен в Плик № 1 по обособена 
позиция № 1

16.
Оторизационно писмо, издадено на 
името на участника от производителя 
на предлаганата апаратура или от

1 документ с превод
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упълномощен представител на 
производителя за право на 
представителство и търговия на 
територията на Република България (в 
случай че участникът не е 
производител)

17.

ЕС сертификат, удостоверяващ 
съответствието на апаратурата с 
изискванията на Директива 93/42/ЕЕС, 
издаден от нотифициран орган, или 
Декларация за съответствие на 
медицинското изделие съгласно чл. 14, 
ал. 2 от ЗМИ, съставена от 
производителя или от негов 
упълномощен представител -  заверено 
от участника копие.

1 документ с превод

18.

Разрешение за търговия на едро с 
медицински изделия и приложението 
към него, издаден от ИАЛ или друг 
документ, удостоверяващ правото на 
участника да търгува е медицински 
изделия, издаден от компетентен орган 
на друга държава членка или на друга 
държава страна по Споразумението за 
Европейско икономическо 
пространство или на Конфедерация 
Швейцария (заучастници, които не се 
производители, установени на 
територията на Република България, 
на предлаганите медицински изделия)

Представено в Плик № 1 по обособена 
позиция № 1

19.

Оригинал на банкова гаранция за 
участие или копие на документ за 
внесена гаранция за участие под 
формата на парична сума

1 документ, оригинал

20.

Документи от производителя относно 
техническите и функционални 
характеристики на апаратурата като: 
каталози на производителя, брошури,

5 документа, 13 стр., 
копия
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проспекти, технически спецификации и 
др., подробно описващи 
характеристиките на предлаганата 
апаратура. В случай че документите са 
на чужд език, следва същите да бъдат 
придружени с превод на български 
език.

21.

Други документи -  по преценка на 
участника

Дипломи за завършено образование на 
техническите лица -  2 документа, 
копие;
Документи за преминал курс на 
обучение при производителя за 
монтаж, сервиз и поддръжка на 
предлаганата медицинска апаратура, 
издадени на техническите лица -  2 
документа с превод;
Оторизация от производителя на 
предлаганата медицинска апаратура на 
сервизните бази, в които може да бъде 
извършвано гаранционното сервизно 
обслужване на предлаганата 
медицинска апаратура -  1 документ с 
превод.

Настоящата таблица представлява неразделна част към Протокол №  1 от работата на 
комисията и е окончателно изготвен на 28.03.2016 г.

Комисия:

Председател:

Асен Симеонов Велинов -  .. ..........

Членове:

1. Лариса Петрова Куртелова -  .... .....

2. Димитър Тодоров Савов - ...... .1

3. Босилка Ангелова Бончева - . . . .

4. Наташа Стоянова Атанасова - . -ШШ


