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                         АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: ОБ-7 от 05.08.2016 г. 

  

 

Възложител: ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00073 

Адрес: гр. Велико Търново, пл. Майка България № 2  

Лице за контакт: Теодора Минкова; Мая Тодорова 

Телефон:  062 619 229; 062 619251  

E-mail: mop_vt@abv.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [  ] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[  ] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [  ] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[  ] Строителство 

[  ] Доставки 

[Х] Услуги 

Предмет на поръчката:  

„Изследване на зрителния анализатор от специалист по очни болести и снабдяване на 

лицата, работещи с видеодисплеи с предписани от специалиста очила в Община 

Велико Търново”  

  

Кратко описание:  
Изпълнителят ще извършва услуги по изследване на зрителния анализатор и 

снабдяване с очила на лицата, работещи с видеодисплеи, съгласно приложен към договора 

списък. Услугата обхваща приблизително 380 човека, като максималната полагащата се 

сума за дейността е 100 лв. с ДДС на човек. 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ ще представи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след подписването на договора, 

заверен списък на работниците и служителите, който да съдържа лични данни: име, презиме, 

фамилия, длъжност. Изпълнението на услугите по договора започва след представяне на 

списъците с лицата от съответните структури. 

Състоянието на зрителния анализатор се установява с различни офталмологични 

изследвания /обективни и субективни/: 

- на зрителната острота и  реакциите на зениците  

- на зрителното поле – тестове за астегматизъм, късогледство, далекогледство и 

презбиопия.  
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- на цветното зрение – посредством цветни таблици 

- на преден и заден очен сегмент /биомикроскопия/ 

- на очното дъно чрез оглеждането му с офталмоскоп /офталмоскопия/ 

- измерване на вътреочното налягане /офталмотонометрия/ 

За допълнителни изследвания по преценка на офталмолога – изследване на 

зрителното поле и изследване на съдовата циркулация на окото. 

Договорът се сключва за срок 1 /една/ година. Ако преди изтичане на този срок бъде 

достигнат прага по чл. 20, ал. 3, т.2 от ЗОП – 70 000.00 /седемдесет хиляди/ лева без ДДС 

договорът се прекратява предсрочно. 

 

Място на извършване: гр. Велико Търново  

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 BGN 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [  ] Да [Х] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

Наименование: [……] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 

1, т. 3-5 от ЗОП. 

 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [няма] 

  

 

Икономическо и финансово състояние: [няма] 

  

 

Технически и професионални способности:  
1. Участникът трябва да разполага с екип от специалисти, който да включва минимум: 2 

лица специалисти ”Офталмолози” и/или „Очни болести” и 3 лица специалисти по Очна 

оптика и/или Оптик-техник. Офталмолога и оптиците да са на разположение в рамките на 

цял работен ден – 5 дни в седмицата. За доказване на това изискване, участниците 

представят Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (Образец № 8); 

2. Участниците трябва да разполагат с минимум 1 магазин/офис/оптика/клиника (собствен, 

нает или на лизинг) на територията на град Велико Търново, които да отговарят на 

изискванията на Наредба № 19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките и 

здравните изисквания към тях и да разполага със следното оборудване:  

1/ безшаблонен автомат за изработка на всички видове монтаж на диоптрични лещи в 

корекционна рамка, с фин и груб шрайф, полиране на лещи, изработна на специален и 

плосък фасет. Механичен блокер за центриране. 

2/ електронен диоптомер за центриране и  измерване параметрите на диоптричните лещи 

и UV тест. 

3/ ултразвук за почистване на очилата 

4/ напълно оборудвана лаборатория за изработка, поддръжка и ремонт на очила - фина и 
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прецизна техника за монтаж, демонтаж и сервиз на очила 

5/ автокераторефрактометър за диагностика на зрителни недостатъци с илюминация за 

диагностиране на катаракта 

6/ електронна таблица за изследване на зрителна острота 

7/ безконтактен тонометър за измерване на очното налягане 

8/ електронен периметър; 

9/ Аргон лазер 

10/ Ексхимерен лазер 

11/ Яг лазер 

За доказване на това изискване, участниците представят Декларация за техническо 

оборудване на разположение на участника, необходимо за изпълнение на поръчката 

/собствени, наети или на лизинг/ по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП (Образец № 9); 

3. Участниците да имат изпълнена минимум една услуга за извършване на дейности с 

предмет и обем идентични или сходни с предмета на поръчката /извършването на очни 

прегледи от специалист и изработка на очила/ за последните 3 /три/ години, считано от 

датата на подаване на офертата. За доказване на това изискване участниците представят 

Списък на услугите с посочване на стойност, дати и получатели, които са идентични или 

сходни с предмета на обществената поръчка, заедно с доказателство за извършената услуга 

(Образец №10); 

Кандидатите или участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, 

свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите способности и 

професионалната компетентност.  

 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[  ] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[  ] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

 

Показатели за оценка:  

Ц – Ценови критерий – определя най-доброто ценово предложение. Комисията оценява 

предлаганата от участниците обща комплексна цена за лични предпазни средства /защитни 

очила/, формирана от предлаганите цени за корекционна рамка, за лещи за корекционни 

очила и за диагностичен преглед. 

 Ценовият критерий Ц = Ц1 х 30 % + Ц2 х 30 % + Ц3 х 40 %, където: 

Подпоказатели: 

Име: Ц1 – предлагана цена за корекционна рамка       Тежест:  30%  

Име: Ц2 – предлагана цена за лещи за корекционни очила       Тежест:  30%  

Име: Ц3 – предлагана цена за диагностичен преглед        Тежест:  40%  
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              При оценяването се взема предвид предложената от участника цена по съответния 

подпоказател. Преценява се най-изгодното за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ предложение, което ще има 

за своя последица най - малък бюджетен разход. Най - висока оценка получава 

предложението, по съответния подпоказател, което ще има за своя последица изпълнение на 

поръчката срещу най-ниска цена. Офертата на участника с най - ниската предложена цена 

може да получава до 100 т., а всяка следваща оценка се определя по следната формула: 

 

Ц(1-3) = Ц(1-3) min/Ц(1-3) n х 100, където Ц(1-3) min - е най-ниската предложена цена по 

съответния подпоказател, а Ц(1-3) n – е предложената цена от n-тия участник по съответния 

подпоказател. 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 15.08.2016 г.                      Час: 17:00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 30.09.2016 г.                      Час: 17:00 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 17.08.2016 г.                      Час: 11:00 ч. 

 

При не постъпване на три оферти и допълнително удълженият срок – отваряне на 

оферти на 22.08.2016 г. 11:00 ч.  

  

Място на отваряне на офертите:  
В заседателна зала на Община Велико Търново 

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 

Друга информация (когато е приложимо):  

Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 15.08.2016 г. Отварянето на 

офертите ще се извърши на 17.08.2016 г. от 11:00 ч. в сградата на Община Велико Търново. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 

В случай, че в указания срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл.188, ал.2 

от ЗОП, срокът ще бъде удължен до 17:00 часа на 19.08.2016 г. и отварянето на офертите ще 

се състои на 22.08.2016 г. от 11:00 часа в сградата на Община Велико Търново. За наличие 

на последното обстоятелство ще бъде публикувано съобщение в профила на купувача: 

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/431 

Оферта следва да съдържа следните документи: 

1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата. 

2. Представяне на участника, съгласно (Образец № 1). 

3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата 

обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на 

това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). Пълномощното следва да съдържа 

всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че 
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упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в 

обществената поръчка. 

4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на 

обединението - оригинал или нотариално заверен препис).  

5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно (Образец № 2). 

6. Ценово предложение, съгласно (Образец № 3); 

7. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 

2 и 7 от ЗОП) (Образец № 4).  

8. Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП (за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 

от ЗОП) (Образец № 5).  

9. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Образец № 6), ако е приложимо; 

10. 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 № 7); 

11. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката (Образец № 8); 

12. Декларация за техническо оборудване на разположение на участника, необходимо за 

изпълнение на поръчката /собствени, наети или на лизинг/ по чл. 64, ал.1, т.9 от ЗОП 

(Образец № 9); 

13. Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени за последните 3 години от датата на подаване на офертата (Образец № 

10); 

 

Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител, 

представя следните документи:  

 1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;  

 2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите /НАП/ и удостоверение от общината по седалището на участника, в случаите, 

когато е различно от Община Велико Търново;  

 

 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 05.08.2016 г. 

 

 

Възложител: 

Трите имена:  Ганчо Карабаджаков 

Длъжност: Заместник кмет „Култура, образование и социални дейности“ 

в Община Велико Търново 

(Съгласно Заповед № РД 22-1553/03.08.2016 г. 

На Кмета на Община Велико Търново) 

 

 


