
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ТЕРИТОРИАЛНО ПОДЕЛЕНИЕ "ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО БУРГАС"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540031

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Бургас

Пощенски адрес:
ул. "ЦАР ИВАН ШИШМАН" № 8, ет.2

Пощенски код:
8000

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Велина Антонова Ковачева - Стойкова

Електронна поща:
dlburgas@mail.bg

Телефон:
+359 889696907

Факс:
+359 56842577

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.dgsburgas.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/12735

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/69797

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени



електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/69797

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите на ТП
„ДГС-Бургас”

II.1.2) Основен CPV код

85100000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите на ТП
„ДГС-Бургас”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 за задължителните предварителни и периодични
медицински прегледи на работниците“ и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване
дейността на службите по трудова медицина съгласно техническа спецификация.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
1485

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Оборудвано лечебно заведение на територията на община Бургас , което разполага със специализирани
медицински кабинети и клинична лаборатория, оборудвани и обзаведени съгласно медицински стандарти.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



С настоящата процедура Възложителят има за цел да избере Изпълнител, на който да се възложи „Извършване
на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2020 г. на работниците и служителите, предвидени в
приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински
прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на
службите по трудова медицина“.
Задължителни медицински прегледи следва да се извършат на 33 (тридесет и три) служители, от които 20

( двадесет) мъже и 13 (тринадесет) жени.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
1485

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние

1.Участникът следва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в
която е установен, а именно :
1.1.Търговски регистър към Агенция по вписванията – за търговци по смисъла на ТЗ;

1.2.Професионален регистър – В съответната регионална здравна инспекция съгласно 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.
1.3.Български лекарски съюз – удостоверение за актуално членство за 2020 год. (за лекари) – заверено копие

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Не се поставят.

III.1.3) Технически и професионални способности

1.Технически изисквания към участниците:

1.1. Рентгеновите изследвания ( мамография) и ултразвукова диагностика ( ехография) на млечни жлези и
коремни органи да се извърши от специалист по образна диагностика.
1.2. Списък /свободен текст/ на наличната медицинска апаратура, необходима за изпълнение на услугата.

1.3. Изпълнителят да разполага с оборудвано лечебно заведение на територията на община Бургас, като
специализираните кабинети и клиничните лаборатории, необходими за извършване предмета на поръчката, да
бъдат оборудвани и обзаведени съгласно медицинските стандарти за всяка една специалност.
1.4. Медицинските прегледи и изследвания да се извършват по график, съгласуван с възложителя, най-малко в
три последователни дни през два последователни месеца.



III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

1.Участникът следва да е вписан в съответния професионален или търговски регистър в държавата членка, в
която е установен, а именно :
1.1.Търговски регистър към Агенция по вписванията – за търговци по смисъла на ТЗ;

1.2.Професионален регистър – В съответната регионална здравна инспекция съгласно 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.
1.3.Български лекарски съюз – удостоверение за актуално членство за 2020 год. (за лекари) – заверено копие

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
24-август-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
25-август-2020

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)



Офертата следва да съдържа:

1 еЕдинен европейски документ за обществени поръчки (еЕЕДОП), който се представя в съответствие с
условията на Възложителя при спазване разпоредбите на чл. 67 от ЗОП и чл. 41 - 43 и чл. 45 от ППЗОП.
2 Документи за доказване на предприети мерки за надеждност (когато е приложимо).

3 Документът по раздел ІІ, т.4 за обединения (когато е приложимо).

4 Административни сведения за участника – Приложение №1

5 Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване
на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.
6 Списък /свободен текст/ на наличната медицинска апаратура, необходима за изпълнение на услугата.

7 Удостоверение на всяко лице, което извършва прегледите, за актуално членство в БЛС.

8 Техническо предложение – предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с Техническата
спецификация и изискванията на Възложителя – изготвя се по образец Приложение № 2.
ВАЖНО: Техническото предложение трябва да бъде подписано с КЕП от представляващия участника или
упълномощено лице. Техническото предложение не се подписва отделно, когато лицето, което го подписа и
лицето, което подписва/подава офертата съвпадат.
9 Ценово предложение, изготвя се по образец – Приложение № 3.

Забележка:

Участникът следва да се придържа към посочената максимална допустима стойност и да не оферира по-високи от
предвидените, в противен случай същият ще бъде отстранен от участие.
Ценовото предложение трябва да бъде подписано с КЕП от представляващия участника или упълномощено лице.
Ценовото предложение не се подписва отделно, когато лицето, което го подписа и лицето, което
подписва/подава офертата съвпадат.

VI.1) Дата на изпращане

10-август-2020

Възложител

Име и фамилия:

инж. Кирил Петков

Длъжност:

Директор ТП "ДГС - Бургас"


