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-05-22/04.09.2019 г. ]

Възложител: [Държавно горско стопанство Маджарово ТП на ЮИДП ДП гр .Сливен]
Поделение (когато е приложимо): [……….]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 2716 ]
Адрес: [гр. Маджарово, ул. Петър Ангелов № 7А]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [инж. Антони Тодоров]
Телефон: [0889318788]
E-mail: [dgs_madjarovo@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: „Извършване на

задължителни медицински прегледи и
изследвания за 2019 г. на служителите в ТП ДГС Маджарово, предвидени в „Наредба № 3
от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците”.
Предметът на поръчката включва елементи на задължителните
медицински прегледи и изследвания за 2019 г. на служителите, предвидени в приложение
№ 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните, предварителни и периодични
медицински прегледи на работниците и рискограмата на професиите и длъжностите на
служителите. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца считано от сключването на
договора или до изчерпване на финансовият ресурс.
Кратко описание:

Задължителни медицински прегледи следва да се извършат на 30 (тридесет) служители, от
които 20 ( двадесет ) мъже и 10 (десет) жени.
Стойността на услугата с включени всички разходи по изпълнението не може да надвиши
1080,00 лева, без ДДС.
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2.1.Място на извършване: офис Харманли, намиращ се в гр. Харманли, ул. „Петко
Каравелов“ № 2.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 1 080,00 ]
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 помощ съгласно Закона за
лечебните заведения.
Участникът следва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър в
държавата членка, в която е установен, а именно :
1.Търговски регистър към Агенция по вписванията – за търговци по смисъла на ТЗ;

2.Професионален регистър – В съответната регионална здравна инспекция съгл.
разпоредбата на чл.40 от Закона за лечебните заведения.
Въпросното обстоятелство се доказва с представяне на заверено копие Актуално
удостоверение за регистрация на лечебното заведение, съгласно чл. 40 от Закона за
лечебните заведения, от което да са видни видовете дейности, за които е регистрирано
лечебното заведение.
Икономическо и финансово състояние: [Не се поставят]
Технически изисквания към участниците:
Валидно разрешение за осъществяване дейността
удостоверение за регистрация.

на

лечебно

заведение,

- Списък /свободен текст/ на лицата, които ще извършат медицинските прегледи, с
посочване на медицинското им образование и професионалната квалификация;
- Списък /свободен текст/ на наличната медицинска апаратура, необходима за
изпълнение на услугата.
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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) [17.09.2019]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите: 90 (деветдесет) дни, считано от датата на получаване

на офертите.
Дата: (дд/мм/гггг) [……]

Час: (чч:мм) [……]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [18.09.2019]
Час: (чч:мм) [14:00]
Място на отваряне на офертите: [гр. Харманли, офис Харманли на ТП ДГС Маджарово, ул.

Петко Каравелов № 2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците или техни упълномощени представители, както и представители за масово
осведомяване и на други лица.]

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: [……]
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Друга информация (когато е приложимо): [Офертата се представя в запечатана непрозрачна

опаковка. Върху опаковката с офертата се посочват: името/наименованието на кандидата
или участника, включително участниците в обединението (когато е приложимо); адрес за
кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес; наименованието на
обществената поръчка: Дo ТП ДГС Маджарово, офис Харманли към ТП ДГС Маджарово,
ул. Петко Каравелов № 2, гр. Харманли: „Извършване на задължителни медицински
прегледи и изследвания на служителите, предвидени в Наредба № 3/1987г. за
задължителните предварителни и периодични прегледи на работниците“.
Възложителят ще удължи срока за подаване на офертите с най-малко три дни,
когато в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти. След
изтичане на така удължения срок Възложителят разглежда и оценява получените
оферти независимо от техния брой. При приемане на оферта върху опаковката се
отбелязват поредния номер, дата и час на получаване, като тези данни се записват
във „Входящ регистър“, за което на приносителя се издава документ. Не се приемат
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или са в
не запечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост.
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА.
Списък на документите в офертата – формат на участника:
- Заявление за участие – съгласно приложен образец;
- Административни сведения за участника – съгласно приложен образец;
- Нотариално заверено пълномощно за лицето, което е подписало офертата /ако
е приложимо, т.е. когато е лице, различно от представляващия участника по
регистрация/.
- При участници – обединения, които не са юридически лица - документ,
подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва
представляващият. В случай, че обединението все още не е регистрирано в регистър
БУЛСТАТ към Агенция по вписванията, задължително се прилага и нотариално
заверено копие от договора за създаване на обединението;
- Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП –
съгласно приложен образец;
- Декларация за участието или неучастието на подизпълнители – съгласно
приложен образец; Възложителят не предвижда участие на подизпълнители за
изпълнението на поръчката.
- Декларация за валидност на офертата;
- Декларация за съгласие с проекто-договора;
- Актуално удостоверение за регистрация на лечебното заведение, съгласно чл.
40 от Закона за лечебните заведения, от което да са видни видовете дейности, за които е
регистрирано лечебното заведение – копие заверено с „вярно с оригинала“, подпис и
печат;
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- Списък /свободен текст/ на лицата, които ще извършат медицинските
прегледи, с посочване на медицинското им образование и професионалната
квалификация – съответната призната специалност на лицата;
- Списък /свободен текст/ на наличната медицинска апаратура, необходима за
изпълнение на услугата.
- Ценово предложение – съгласно приложен образец;
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Варианти
не се приемат.
Офертата се изготвя на български език на хартиен носител. Всички разходи по
изготвяне и подаване на офертите е за сметка на участниците.
Документи за участие се получават в офис Харманли към ТП ДГС Маджарово,
гр.Харманли, ул. ”Петко Каравелов” № 2, или могат да бъдат изтеглени от интернет
страницата на ЮИДП, гр. Сливен: www.uidp-sliven.com/procedures/3404, в раздел
Процедури, в срок до изтичане на срока за публичен достъп до обявата.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [04.09.2019]

Възложител

--------П--------

Трите имена: (Подпис и печат) [инж. Антони Тодоров]
Длъжност: [Директор]
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