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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: [ ПО-05-40/14.09.2017г.  ] 

  

Възложител: [ЮГОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ ГР.СЛИВЕН 
Поделение (когато е приложимо): [ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ХАСКОВО] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02716  ] 
Адрес: [ГР.ХАСКОВО, БУЛ.Г.С.РАКОВСКИ 6] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [ШЕНЕР ЕНВЕР АЛИ] 
Телефон: [038 662232] 
E-mail: [dgshaskovo@uidp-sliven] 
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 [] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[Х] Услуги 
Предмет на поръчката: ["„Извършване на задължителни медицински прегледи и 
изследвания на служителите в ТП „ДГС Хасково“, предвидени в Наредба №3/1987 
год. за задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците”] 
  
Кратко описание: [Предметът на поръчката включва всички елементи на 
задължителните периодични медицински прегледи, съгласно приложение №5 от 
Наредба №3/28.02.1987 год.  за задължителните  предварителни и периодични 
медицински плегледи на работниците и рискограмата на професиите и 
длъжностите  на работниците и служителите  
Количество: 31 броя служители; стойността. Стойността на услугата, с включени 
всички разходи по изпълнението не може да надвишава 36,00лв. без ДДС за едно 
лице.] 
  
Място на извършване: [лечебното заведение, на територията на гр.Хасково, по 
предварително съгласуван с възложителя график, в рамките на срока на договора 
за обществена поръчка.] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 1116,00 ] 
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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: [……] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците трябва да 
имат статут на лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ, 
съгласно Закона за лечебните заведения.] 
  
Икономическо и финансово състояние: [……] 
  
Технически и професионални способности: [валидно разрешение за осъществяване 
дейността на лечебното заведение, удостоверение за регистрация] 
  

 
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: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [21.09.2017г]                      Час: (чч:мм) [16:00] 
  
Срок на валидност на офертите: 120/сто и двадесет/ дни от крайния  срок за представяне на 
оферти 
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Дата: (дд/мм/гггг) [....................]                      Час: (чч:мм) [00:00] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [26.09.2017г.]                    Час: (чч:мм) [10:30] 
  
Място на отваряне на офертите: [административната сграда на ТП"ДГС Хасково" адрес: 
гр.Хасково, бул."Г.С.Раковски" №6] 
  

 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): [1.За участие в обществената поръчка, 
участникът следва да представи оферта, изготвена в съответствие с изискванията 
на ЗОП, при условията и изискванията на обявата и приложенията към нея. Същата 
се представя в срока и на адреса, посочени в обявата за обществената поръчка по 
реда, описан в настоящите указания.  
2. Офертата се изготвя и подава на български език. Участникът представя само 
една оферта и няма право да представя варианти на офертата. Не се допуска 
оферент да бъде подизпълнител на друг участник. 
3. Офертата следва да се представи в запечатана опаковка,  от участника или от 
упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 
куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адреса, посочен от 
възложителя 
Участникът, ако изпраща офертата си пощата, то той следва да я изпрати така, че 
да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди 
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на 
офертата е за участника.  
4. Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на 
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.  
5. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената 
поръчка може да промени, допълни или да оттегли подадената от него оферта. 
След крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят 
или да променят офертите си.  
6. Всички разходи за участие в обществената поръчка са за сметка на участника. 
7. Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се 
представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, 
при който върху копието на документа представляващия участника е записал: 
“Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис под заверката и печат.  
8. Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно 
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от 
представляващия участника (с изключение на изискуемите документи, които 
обективират лично изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и 
не могат да се подпишат и представят от пълномощник). 
9. Представените образци в приложението към обявата и условията описани в тях 
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са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по приложените 
образци, Възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие 
на офертата с изискванията на документацията за участие. 
10. Срокът на валидност на офертите – 120 дни. Възложителят може да изиска 
от класираните участници да удължат срока на валидност на предложенията си 
до момента на сключване на договора за обществената поръчка. 
 Срокът на валидност е времето, през което лицата са обвързани с условията на 
направените от тях предложения.   
11. При представяне на оферта от участник с по – кратък срок на валидност и при 
отказ да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията 
срок на валидност, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи, 
то този участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка] 

 
 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [14.09.2017г.] 

 
 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Любомир Илиев] 
Длъжност: [Директор] 

 


