
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
i \ О Т I 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-1 от 17.02.2017 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.• Надя Петрова; Благовеста Факирова 
Телефон: 062 619 228; 062 619251 
E-mail: mop_vt@abv.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [ ] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[ ] Друг адрес: (люля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [ ] Да [X] Не 

Обект на поръчката: 
[ ] Строителство 
[ ]Доставки 
[ X ] Услуги 
Предмет на поръчката: 
„Извършване на задължителни медицински прегледи па работници и служители към 
структури по обособена позиция 2: Центрове за социална рехабилитация и интеграция; 
Защитени жилища за хора с умствена изостаналост - с. Церова кория, с. Пчелище; 
Защитени жилища - гр. Дебелец; ДЦДУ; Преходно жилище за възрастни хора с 
умствена изостаналост с. Церова Кория; ЦНСТ - 7 бр.; Кризисен център за деца 
жертва на трафик; ДСП; Дом за стари хора - В.Търново, с.Балван; ДВХУИ /с. Церова 
Кория, с. Пчелище/; Дом за деца лишени от родителска грижа; Клуб на пенсионера и 
инвалида, Центрове за работа с деца и младежи; Училищно здравеопазване; Детски 
ясли; Детска млечна кухня; Детски градини и Общински детски комплекс" 

Кратко описание: 
Изпълнителят ще извършва задължителни медицински прегледи на лицата подлежащи на 
такива, съгласно списък предоставен от службата по трудова медицина, с която Община 
Велико Търново има сключен договор и по одобрен график. 
Посочената от Възложителя обща численост на персонала подлежи на промяна по време на 
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изпълнение на поръчката, след изрично писмено уведомление от Възложителя при 
структурни промени, при напускане и назначаване служители. За общата численост на 
контингента, подлежащ на периодични медицински прегледи, извършвани, съгласно 
действащата нормативна уредба. Изпълнителят се уведомява с възлагателно писмо. 
Изпълнителят се уведомява с възлагателно писмо също и при допълване на списъка на 
лицата с нови, както и за други промени в списъка. 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, по време на изпълнението на договора е длъжен да спазва: указанията на 
Възложителя, заедно с техническата спецификация на поръчката, както и всички нормативни 
документи, касаещи извършване на възложеното. 

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. В стойността от 70 000 лв. са включени и разходи, 
които ще извършва Община Велико Търново по аналогична дейност, като всичките заедно 
не следва да надхвърлят посочената стойност. 

Място на извършване: 
Предоставянето на услугата се извършва на територията на гр. Велико Търново в лечебни 
заведения за извънболнична/болнична помощ, подробно описан/и в техническото 
предложение на Участника. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 25 000.00 BGN 

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

Номер на обособената позиция: [ ] 
Наименование: [ ] 
Прогнозна стойност (влв., 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.З-5 от ЗОП. 
- Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г" от Единния европейски 
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от 
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: 

- Участниците трябва да имат регистрация в съответната здравна инспекция, на чиято 
територия се намира лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 40 от Закона за 
лечебните заведения. 
- Участниците следва да удостоверят за лицата от екипа, упражняващи медицинска 
професия, вписване в регистъра на съответната съсловна организация /Български лекарски 

2 



съюз (БЛС), Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ)/. 
- Когато участник е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент на изискващите 
се документи за доказване на годност съгласно законодателството на държавата, в която е 
установен и изискванията на чл. 60, ал. (1) от ЗОП: ..Възложителите имат право да 
изискват от кандидатите или участниците да са вписани в търговския регистър и/или в 
съответен професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени." 

Участниците декларират това в Част IV, раздел А от ЕЕДОП. 

Икономическо и финансово състояние: [няма] 

Технически и професионални способности: 
1. Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката включващ екип от 
лекари за изпълнение на посочените дейности, съгласно техническата спецификация, като 
членовете следва да притежават висше медицинско образование с образователно-
квалификационна степен „магистър" и признати медицински специалности по вътрешни 
болести и неврология или и двете заедно. 
1.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация, в съответствие с т. 1, за лицата които ще бъдат ангажирани 
с изпълнението на поръчката, в който посочва образователна и професионална 
квалификация на лицата - Част 1У, Раздел В, т. 6 от ЕЕДОП. Тук участникът следва да 
представи информация за: 
- име, презиме и фамилия на лицето; 
- данни за документа за придобито образование - учебно заведение, № и дата на дипломата, 
образователна степен, професионално направление и специалност; 
- професионален опит: придобит стаж в години. 

2. Участникът следва да декларира, че разполага с необходимото техническо оборудване, 
(лабораторно-измервателна и диагностична апаратура) в т.ч. автоматизирана система за 
обработка на данните и анализ на специфичната медицинска информация, свързана с 
провеждането на профилактичните медицински прегледи, като апаратурата, спомагателните 
технически средства и консумативите, необходими за извършването на профилактичните 
медицински прегледи и изследвания ще бъдат осигурени от него и за негова сметка. 

2.1. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация, в съответствие с т. 2, за наличното техническо оборудване, 
което ще използва за изпълнение на дейностите предмет на поръчката - Част IV, Раздел В, 
T.9 от ЕЕДОП. 

3. Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен или сходен с 
предмета на поръчката през последните 3 години, считано от датата на подаване на 
офертата. 
3.1. За доказване на съответствието с изискването на т.З, Участникът предоставя (декларира) 
в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на услугите, 
идентични или сходни с предмета на поръчката, през последните 3 години, с попълнени 
стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за извършената услуга, съгласно 
чл. 64, ал. 1, Т.2 от ЗОП - Част IV, Раздел В, 16. Доказателствата могат да бъдат под 
формата на: удостоверение/референция, издадени от получателя или от друг компетентен 
орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
извършената услуга или други документи доказващи изпълнената услуга. 
* За идентични или сходни с тези на настоягцата поръчка се приемат дейности в областта 



на извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания. 

4. Участникът да има на разположение минимум 1 (едно) лечебно заведение за 
извънболнична/болнична помощ, по смисъла на чл. 2 от Закона за лечебните заведения за 
извършване на медицински прегледи и изследвания, регистрирано по реда на чл. 40 от 
Закона за лечебните заведения за срока на договора. 
4.1. За доказване на съответното изискване нат.4. Участниците попълват Част IV, Раздел В, 
Т.9 от ЕЕДОП, като описват съответните данни относно наличието на Удостоверение за 
регистрация на лечебното заведение по чл. 41 от Закона за лечебните заведения. 
*3абележка: Ако участникът не е регистриран на територията на гр. Велико Търново, то 
същият следва да представи декларация в свободен текст, че ще осигури център за 
извършване на медицинските прегледи на територията на град Велико Търново за целия 
срок на договора, като в нея посочи и адреса на мястото. 

Съгласно чл. 65, ал. 3 от ЗОП участник може да използва ресурсите на трети лица при 
изпълнение на поръчката при условие, че докаже, че ще разполага с техните ресурси, като 
представи документи за поетите от третите лица задължения. 

Съгласно чл. 66, ал. 1 от ЗОП участник може да използва подизпълнители при изпълнение 
на поръчката при условие, че посочи в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 
който ще им възложи, ако възнамерява да използва такива. В този случай трябва да 
представи доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

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 
[X] Най-ниска цена 
Класирането на участниците се извършва въз основа на предложен пакет цени за изпълнение 
на пръчката, като на първо място се класира участникът предложил най - ниска обща 
пакетна цена за медицински прегледи на всички видове персонал, включващ: 
1. Целеви профилактични прегледи от специалисти с изследвания, включващи: 
- Преглед от терапевт - анамнеза и измерване на кръвно налягане; електрокардиограма 
- Преглед от невролог 
2. Клинико - лабораторни изследвания на: 
- кръв - ПКК (22 показателя), глюкоза, общ холестерол 

*3а този пакет общата предлаганата цена не следва да бъде по висока от 26 лв. 

Съгласно чл. 39, т. 1 от Закона за данъка върху добавената стойност 
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извършваните от нас като лечебното заведение медицински услуги и пряко свързаните 
с тях услуги са освободени от облагане с ДДС. 

Забележка: При извършване на оценяването по съответния показател ще се използва 
закръгляване до втория знак след десетичната запетая (в приложимите случаи). 

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 
съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата. При разминаване 
между изписаното с цифри и изписаното с думи, за вярно се приема ваписът с думи. (отнася 
се само за общата цена) 

• Указания на Възложителя: 

• Предложените ifeuu трябва да бъдат в лева (BGN). Оферти с цени, предложени в друга вачута 
се отстраняват. 
• Цените в офертите ще бъдат сравнявани в лева, с точност до втория знак след десетичната 
запетая. 

В случай че предложените цени на две или повече оферти са равни, комисията 
провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти, по реда за определяне съгласно чл. 58, ал. 2 и ал. 3 от ППЗОП. 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: 27.02.2017 г. Час: 17:00 ч. 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: 31.04.2017 г. Час: 17:00 ч. 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 28.02.2017 г. Час: 11:00 ч. 

При не постъпване на три оферти и допълнително удълженият срок - отваряне на 
оферти на 07.03.2017 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 [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ] 

Друга информация (когато е прилож-имо): 



Офертата следва да се депозира най-късно до 17:00 ч. на 27.02.2017 г. Отварянето на 
офертите ще се извърши на 28.02.2017 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 06.03.2017 г. и отварянето на офертите ще 
се състои на 07.03.2017 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-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/460 
Оферта следва да съдържа следните документи: 
1. Опис на документите и информация, съдържащи се в офертата - по Образец №1. 
2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) {Образец №2). 
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите 
за подбор чрез представяне на единен европейски документ за обществени поръчки 
(ЕЕДОП). 
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 
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 №3. 
6. Ценово предложение, съгласно Образец №4. 

Дата на настоящата обява 
Дата: 17.02.2017 г. 

Възложител: 
Трите имена: инж. Даниел, Пафв 
Длъжност: Кмет на Община Велико Tbpfipeo 

VW 

https://www.veliko-tamovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/460
kristinad
Text Box
Заличена информация на основание чл.42, ал.5 от ЗОП във връзка с чл.23 от ЗЗЛД.


