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ДОКЛАД  
ОТ ИЗВЪРШЕНИ ПАЗАРНИ ПРОУЧВАНИЯ ПО ЧЛ.21, АЛ.2 ОТ ЗОП 

 
На 10.03.2020 г., след извършено пазарно проучване относно изчисляване на прогнозната стойност на 
обществена поръчка с предмет: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания на 

служителите на ТП “ДГС Сливен“, предвидени в Наредба № 3/1987год. за задължителните предварителни и 

периодични прегледи на работниците“ се установи следното: 

 
При направена справка с публичния регистър на Агенция по обществени поръчки за аналогични 

процедури, справка в публичните сайтове на Възложители, провели процедура с предмет като настоящата, 

бяха констатирани изброените по-долу стойности без ДДС, както следва: 
1. Профилактичен преглед от терапевт- електрокардиограма, кардиологичен статус, бял дроб, пулс, кръвно 

налягане - 6.00/7.00/6.00лв; 

2. Офтамотолог- 6.00/7.00/6.00лв; 

3. Ехограф  за жени- млечни жлези, щитовидна жлеза  и коремни органи- 8.00/7.00/7.00лв; 
4. Ехограф за мъже-простатна жлеза и коремни органи-8.00/7.00/7.00лв; 

5. Изследвания: 

- ПКК, СУЕ, Глюкоза, Пикочна киселина, Общ холестерол+двете фракции, Триглицериди-14/13/12лв 
- Пакет чернодробна функция АСАТ/АЛАТ/ГГК-3.00лв+3.00лв+2.00лв./3.00лв+3.00лв+2.00лв = 8,00 

лв. 

 
В резултат на проучването се установи, че средната стойност на пазарните цени на прегледите на 

специалисти е 8,00 лв., която цена предлагам да се вземе предвид като базисна при обявяване на поръчката. 

При определяне на прогнозната стойност на изследванията е взета цена от проучванията на медицинските 

лаборатории, която възлиза на 13,00 лв. 
Броя служители, които ще бъде подложен на прегледи и изследвания в ТП „ДГС Сливен“ е 90. 

С оглед на гореизложеното, предлагам на Възложителя за най-подходяща цена, която да служи за 

определяне на стойността на обществената поръчка, с предмет: „Извършване на задължителни медицински 
прегледи и изследвания на служителите на ТП „ДГС Сливен“, предвидени в Наредба №3/1987год. за 

задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“ следната цена, изчислена на база 

извършеното пазарно проучване, а именно: 

За 1 брой служител, цената възлиза на 45 лв.без ДДС, като в нея са включени посочените по-горе 
прегледи и изследвания. 

За 90 броя служители или общата прогнозна стойност на поръчката възлиза на 4050 /четири 

хиляди и петдесет лева/ без ДДС. 

 

Изготвил: …/п/……….. 

/Добромира Митева/ 

 

Дата на предаване на доклада: 11.03.2020 год. 
*Налице е положен подпис, като същият е заличен, съгласно Общия регламент за защита на личните данни 

(Регламент (ЕС) 2016/679) 
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