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: РД-01-184/17.06.2019г.

Възложител: ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО
СТАРА ЗАГОРА КЪМ ЮИДП ДП СЛИВЕН
Поделение (когато е приложимо): ТП ДГС Стара Загора
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 02716 ]
Адрес: гр. Стара Загора, ул.“12-ти пехотен полк“ 22
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Л.Авджиева
Телефон:0886/535393
E-mail: dgsstarazagora@uidp-sliven.com
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: „Извършване на задължителни медицински прегледи и
изследвания”
Кратко описание: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания по
приложена спецификация на Възложителя

Място на извършване: Административната сграда на ТП ДГС Стара Загора в гр. Стара Загора,
ул.“12-ти пехотен полк“ 22. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни надлежно упълномощени представители.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 3000.00 (три хиляди) лв. без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
1. На основание чл. 10 от ЗОП участник в процедурата за възлагане на обществена
поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или
техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство,
доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
1.1. Когато участникът е обединение, членовете в обединението следва да представят
документ - договор/споразумение помежду си, в който задължително се включва
представляващия обединението. Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират,
че:
- всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, за изпълнението на
договора;
- е определен член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава
указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;
- всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на
офертата;
- участниците в обединението трябва да определят едно лице, което да представлява
обединението/консорциума за целите на поръчката.
1.2. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
1.3. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само
в едно обединение.
1.4. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
2. До участие в обществената поръчка се допускат само участници отговарящи на
изискванията на Закона за обществени поръчки, обявата за обществена поръчка и настоящите
условия.
3. Не може да участва в обществената поръчка физическо или юридическо лице, за което
e налице някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.
3.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществената
поръчка участник, когато:
3.1.1. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл.
172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 –
353е от Наказателния кодекс;
3.1.2.е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в
друга държава членка или трета страна;
3.1.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен,
3.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;
3.1.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
3.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3,
чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
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съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
3.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. Съгласно §1, т.21
от ДР на ЗОП „Конфликт на интереси” е налице, когато възложителят, негови служители или
наети от него лица извън неговата структура, които участват в подготовката или възлагането на
обществената поръчка или могат да повлияят на резултата от нея, имат интерес, който може да
води до облага по смисъла на чл. 54 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество и за който би могло да се приеме, че влияе на тяхната
безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на обществената поръчка.
Точка 3.1.3. не се прилага, когато:
а. се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;
б. размерът на неплатените дължими данъци или социално-осигурителни вноски е не
повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година,но не повече от 50 000.00(петдесет хиляди)лева.
Основанията по т. 3.1.1, 3.1.2 и 3.1.7 се отнасят за лицата, които представляват участника
или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в
който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се
отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за
обстоятелствата по т. 3.1.3 – 3.1.6 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
Съгласно чл.40, ал.1 от ППЗОП тези лица са, както следва:
1. при събирателно дружество – лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество – неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от
Търговския закон;
3. при дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския
закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – лицата по чл. 147, ал. 1 от
Търговския закон;
4. при акционерно дружество – лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции – лицата по чл. 256 от Търговския закон;
6. при едноличен търговец – физическото лице – търговец;
7. при клон на чуждестранно лице – лицето, което управлява и представлява клона или
има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. при кооперациите – лицата по чл. 20, ал. 1 и чл. 27, ал. 1 от Закона за кооперациите;
9. при сдружения - членовете на управителния съвет по чл. 30, ал. 1 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел или управителя, в случаите по чл. 30, ал. 3 от Закона за
юридическите лица с нестопанска цел;
10. при фондациите – лицата по чл. 35, ал. 1 от Закона за юридическите лица с
нестопанска цел;
11. в случаите по т. 1 - 7 – и прокуристите, когато има такива;
12. за чуждестранните лица – лицата, които представляват, управляват и контролират
кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
В случаите по т. 11 и 12, когато лицето има повече от един прокурист или
представляващ, управляващ и контролиращ, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято
представителна власт е включена територията на Република България, съответно територията на
държавата, в която се провежда процедурата при възложител по чл. 5, ал. 2, т. 15 от ЗОП.
4. На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици нямат право да участват в процедурата - пряко
и/или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим. В
случай, че са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС, във връзка с чл. 5,
ал.1, т. 3 от ЗИФОДЮПДПКЛТДС, след изтичане на срока по параграф 14 от ПЗР лицата, ако не
са привели дейността си в в съответствие с изискванията на закона подлежат на отстраняване, а
ако процедурата е приключила и е сключен договор, то последиците за него са съгласно чл. 5, ал.
1, т. 3 и ал. 2 от закона.
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът следва да
притежава актуално удостоверение за регистрация на лечебно заведение съгласно чл. 40 от
Закона за лечебните заведения
Икономическо и финансово състояние: Възложителя не поставя минимални изисквания за
икономическо и финансово състояние на участника.
Технически и професионални способности: Участникът следва да представи:
1./ Списък свободен текст на лицата, които ще извършат медицинските прегледи, с посочване на
медицинското образование и професионална квалификация – съответна призната специалност на
лицата
2./ Списък (свободен текст) на наличната медицинска апаратура, необходима за изпълнение на
услугата

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: 01.07.2019г.
Час: 17:00
Срок на валидност на офертите:
Дата: 01/09/2019
Час: 17:00
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 02/07/2019 от 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: Административната сграда на ТП ДГС Стара Загора,
гр. Стара Загора, ул. “12-ти пехотен полк“ 22

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
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европейските фондове и програми: [] Да [Х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата 17/06/2019г.

Възложител – залич. съгл. ЗЗЛД
Трите имена: (Подпис и печат) Инж. Иван Чергеланов
Длъжност: Директор ТП ДГС Стара Загора
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