
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 КОТЕЛ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540153

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Котел

Пощенски адрес:
ул. ПРОФЕСОР П.ПАВЛОВ №.57

Пощенски код:
8970

код NUTS
Сливен

Лице за контакт

Ванина Събева Иванова

Електронна поща:
vkrasteva.dgskotel@abv.bg

Телефон:
+359 45342373

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
https://dgskotel.uidp-sliven.com/procedures/5232

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/20995

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/121229

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/121229



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на служителите в ТП "ДГС Котел"
предвидени в „Наредба № 3 /1987.

II.1.2) Основен CPV код

85141000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

На основание чл. 187, ал. 1 от Закона за обществени поръчки (ЗОП), във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП, 
Директорът на ТП “ДГС Котел“ организира и провежда обществена поръчка, чрез  събиране на оферти с обява по
реда на Глава двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки. Предметът на обществената поръчка
е  Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 г. на работниците и служителите на
ТП „ДГС Котел”,  при спазване на предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 от 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 “. Обемът на поръчката следва да е съгласно
Техническата спецификация.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
2700

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
Сливен

Основно място на изпълнение
Основното място за изпълнение на обществената поръчка е Административната сграда на ТП "ДГС Котел" - ул.
"Проф. Павлов" № 57, гр. Котел

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметът на обществената поръчка: „Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021
г. на работниците и служителите на ТП „ДГС Котел”, предвидени в Приложение № 5 на НАРЕДБА № 3 от 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. Максимално
допустима прогнозна стойност: 2 700.00 (две хиляди и седемстотин) лева без включен ДДС, за 60 бр. служители по
45 лв. без ДДС. Обемът на поръчката следва да е съгласно Техническата спецификация.



II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
2700

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. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:

1.1. е осъден с влязла в сила присъда за:

а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;

б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;

в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

ж)престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по
чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;

1.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в друга държава членка или
трета страна;
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 участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако размерът на неплатените
дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за
последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
1.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;

1.5. установено е, че участникът:

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;
2.1.6. 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, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.1.7. е налице конфликт на интереси с Възложителя, с 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, или 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, който не може да бъде отстранен.
2. Освен на основанията посочени в т. 1, Въдложителят отстранява от участие:

2.1. Участници, които са свързани лица.

2.2. Участник, за когото важат забраните по чл. 3, т. 8 от Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако за него не са приложими изключенията по
чл. 4 от същия закон.
2.3. Участник за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
* Подробна информация относно изискванията към личното състояние и начина на деклариране е посочена в
раздел ІІІ на техническите изисквания и указания за офериране.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не поставя изисквания относно икономическото и финансово състояние на участниците.

III.1.3) Технически и професионални способности



1.1 Участникът следва да разполага с квалифициран медицински персонал, който ще извърши медицинските
прегледи-предмет на поръчката – нает на трудов или граждански договор
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за подбор по т. 1.1. като в ЕЕДОП
попълват част ІV: „Критерии за подбор“, т. А: „Годност“, където посочват номера на притежаваното удостоверение
за наличието на регистрация на лечебното заведение по Закона за лечебните заведения.
1.2 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 декларират наличието им в ЕЕДОП попълват част ІV:
„Критерии за подбор“, т. В: „Технически и професионални способности“, поле „Инструменти, съоръжения или
техническо оборудване“, като посочат списък на наличната медицинска апаратура, необходима за изпълнение на
услугата.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участникът следва да разполага с квалифициран медицински персонал, който ще извърши медицинските
прегледи-предмет на поръчката – нает на трудов или граждански договор.
За доказване на съответствие с това изискване участниците декларират наличието им в ЕЕДОП попълват част ІV:
„Критерии за подбор“, т. В: „Технически и професионални способности“, поле „Образователна и професионална
квалификация“, като посочват имената, образованието и професионалната компетентност на лицата, които ще
изпълняват поръчката, така че да се удостовери съответствие с минимално поставените изисквания за
професионална компетентност.

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
05-април-2021

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
07-април-2021

Час
10:00

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:



инж. Ивайло Русев

Длъжност:

Директор на ТП "ДГС Котел"


	

