
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 ГУРКОВО"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540237

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Гурково

Пощенски адрес:
ул. ПРОХОДА №.1

Пощенски код:
6199

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Керка Денчева

Електронна поща:
dgsgurkovo@uidp-sliven.com

Телефон:
+359 887220057

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://dgsgurkovo.uidp-sliven.com

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/18587

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/91850

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/91850



горепосоченото/ите място/места за контакт

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,
предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. и „Наредба № 3 от 25.01.2008г.

II.1.2) Основен CPV код

85145000

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,
предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. 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“.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
2565

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

85145000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Административната сграда на ТП ДГС Гурково

II.2.4) Описание на обществената поръчка



В предмета на обществената поръчка са включени всички елементи на задължителните периодични медицински
прегледи, съгласно приложение №5 от Наредба №3/28.02.1987г.за задължителните предварителни и периодични
медицински прегледи на работниците и рискограмата на професиите и длъжностите на работниците и
служителите в ТП ДГС Гурково. Общ брой служители: 57, от които 44 (четиридесет и четири) мъже и 13
(тринадесет) жени.
А. Профилактични медицински прегледи за жени:

1. Преглед от интернист със снемане на общ здравен статус,извършване на електрокардиограма за регистриране
на болести на кръвообращението, кардиологичен статус, бял дроб, пулс, кръвно налягане.
2. Преглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за регистриране на болести на мускулно-
скелетна и нервна система
3. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за регистриране на болести на окото и
придатъците му (изследване с рефрактометър). При необходимост издаване на рецепта за очила.
4. Ехография на коремните органи, щитовидна жлеза и млечни жлези.

5. Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна картина, СУЕ, общ

холестерол и двете фракции, триглицериди, кръвна захар, глюкоза, пълно изследване на урина с тест за пикочна
киселина,пакет чернодробна функция – АСАТ/АЛАТ/ГГК
Б. Профилактични прегледи за мъже:

1. Преглед от интернист със снемане на общ здравен статус, извършване на

електрокардиограма за регистриране на болести на кръвообращението.

2. Преглед от невролог със снемане на общ неврологичен статус за

регистриране на болести на мускулно-скелетна и нервна система.

3. Преглед от офталмолог с изследване на зрителна острота и рефракция за

регистриране на болести на окото и придатъците му(изследване с рефрактометър). При необходимост издаване
на рецепта за очила.
4. Ехография на коремни органи и простатна жлеза.

5. Клинично-лабораторни изследвания: пълна кръвна картина,СУЕ, общ

холестерол и двете фракции, триглицериди, кръвна захар, глюкоза, пълно изследване на урина с тест за пикочна
киселина,пакет чернодробна функция – АСАТ/АЛАТ/ГГК
Предоставяне на информация на служителите за резултатите от профилактичните прегледи и изследвания.

Участниците са длъжни да осигурят предоставянето на услугата в лечебното заведение по предварително
съгласуван с Възложителя график, в рамките на срока на договора за обществена поръчка.
Участниците са длъжни да осигурят представянето на услугата в гр.Гурково-сграда на ДКЦ или при възможност в
Административната сграда на ТП ДГС Гурково по предварително съгласуван с възложителя график, в рамките на
срока на договора за обществена поръчка. Наемните отношения на Изпълнителя с ДКЦ са за негова сметка, като
преди датата на провеждане на прегледите помещенията трябва да бъдат уредени.
В изпълнението на възлаганата услуга трябва да се включат всички елементи назадължителни медицински
прегледи и изследвания 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“.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2565

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

1.1 Основания за задължително отстраняване

1.1.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице обстоятелствата по чл.54,
ал.1, т.1-7 от ЗОП.
1.1.2. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица изискванията по чл.54, ал.1, т.1-7 от
ЗОП се прилагат за всеки член на обединението.
1.1.3. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, както и когато е
посочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор,
изискванията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП се прилагат за всяко от тези лица.
1.2. Специфични национални основания за изключване

1.2.1. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото е налице някое от следните
обстоятелства, свързани с националните основания за отстраняване:
1. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252, чл. 254а – 255а и
чл. 256 – 360 от Наказателния кодекс, както и аналогични на тези при условията на чл. 54, ал. 1, т. 2 от ЗОП;
2. установено е 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 и чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
3. установено е с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 13, ал. 1 от
Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
4. наличие на свързаност по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП, по чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4
от ЗОП;
5. наличие на обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, освен когато не са налице условията по чл. 4 от
същия закон;
6. наличие на обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.

1.2.2. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по т. 1.2.1 се прилагат
за всеки член на обединението.
1.2.3. Когато участникът е посочил, че ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката, както и когато
епосочил, че ще използва капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор,
изискванията на т.1.2.1 се прилагат за всяко от тези лица.
1.4. Прилагане на основанията за отстраняване

1.4.1. Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП,
възникнали преди или по време на възлагането на процедурата.
1.4.2. Възложителят отстранява участник, когато той е обединение от физически и/или юридически лица, и за член
на обединението е налице някое от основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП.
1.4.3. За подизпълнителите и/или третите лица не трябва да е налице някое от основанията за отстраняване по
чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП.
1.4.4. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете съгласно чл.57, ал.

III.1.3) Технически и професионални способности



2.1.1.Участниците трябва да имат статут на лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ, съгласно
Закона за лечебните заведения.
Лечебните заведения следва да отговарят на регламентираните в ЗЛЗ условия за придобиване на
правоспособност за предоставяне на медицински услуги.
За доказване на съответствие с това изискване участниците трябва да представят с офертите си заверени копия
от документи, съгласно раздел втори и/или раздел трети от ЗЗЛ /валидно разрешение за осъществяване
дейността на лечебното заведение, удостоверение за регистрация/.
2.1.3.Участникът следва да разполага с необходимата техническа обезпеченост, в т.ч. автоматизирана система за
обработка на данните и анализ на специфичната медицинска информация, свързана с провеждането на
профилактичните медицински прегледи, като техника и консумативи за извършване на профилактичните
медицински прегледи следва да бъдат осигурени от участника и са за негова сметка, съгласно техническото
задание към документацията за участие.
За доказване на съответствие с това изискване участниците трябва да представят с офертите си копия на
документи удостоверяващи притежаваната медицинска техника и автоматизирана система за обработка на
данните.
2.3.1. Участникът трябва да е изпълнил услуги с предмет, идентичен или сходен с тозина поръчката през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата.
За целите на настоящата поръчка под услугис предмет сходен с предмета на поръчката, се разбира: Извършване
на медицински прегледи и изследвания предвидени в приложение № 5 на „Наредба № 3 от 28.02.1987г. за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците” и „Наредба № 3 от
25.01.2008 г.. За „изпълнена дейност за услуга“ се приема, тази, която към датата на подаване на офертата е
одобрена и приета от съответния възложител, клиент, получател, или компетентен орган, или чрез посочване на
публичен регистър, в който е публикувана информация за извършената доставка.
Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, съответствието с критериите за подбор по подт.
2.3.1се доказват от обединението участник.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, те трябва да отговарят на критериите за подбор,
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
Когато участникът предвижда участие на трети лица, те трябва да отговарят на съответните изисквания на
критерия за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
2.3.2. За доказване на техническите и професионални способности на участниците се представят следните
документи, във връзка с поставеното изискване:
• Списък на услугите,които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през
последните три години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите,
заедно с документи, които доказват извършената доставка– по Образец.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

2.1.2.Участникът следва да разполага с квалифициран медицински персонал, който ще извърши медицинските
прегледи-предмет на поръчката–нает на трудов или граждански договор лекар, както следва:
� Лекар терапевт

� Лекар образна диагностика

� Лекар офталмолог

За доказване на съответствие с това изискване участниците трябва да представят с офертите си документи
удостоверяващи трите имена на експерта,правоотношението му с участника и завършено образование, посочване
на професионална степен на образование, специалност и квалификация

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
25-ноември-2020

Час
16:00

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
26-ноември-2020

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

11-ноември-2020

Възложител

Име и фамилия:

инж.Иван Дончев

Длъжност:

Директор ТП ДГС Гурково


