
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 СВИЛЕНГРАД"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
2016176540027

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Свиленград

Пощенски адрес:
ул. ЦАР СИМЕОН ВЕЛИКИ №.42

Пощенски код:
6500

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Kiril Georgiev Kirilov

Електронна поща:
dgssvilengrad@b-trust.org

Телефон:
+359 37971481

Интернет адрес/и

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

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/27501

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/174260

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/174260



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 2021 г. на работниците и служителите,.

II.1.2) Основен CPV код

85145000

II.1.3) Обект на поръчката

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Настоящата обществена поръчка е с предмет: Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания
за 2021 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“.
Видовете и броя на предвидените за извършване медицински прегледи са посочени в Техническата
спецификация

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
1665

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
BG България 

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Извършване на задължителни медицински прегледи и изследвания за 2021 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“.
Видовете и броя на предвидените за извършване медицински прегледи са посочени в Техническата
спецификация

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу



Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
1665

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

Възложителят отстранява от участие в процедурата участник за когото са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1,
т.1-7 от ЗОП.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.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

не се поставят

III.1.3) Технически и професионални способности

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.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.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

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.



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
01-декември-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
02-декември-2021

Час
13:30

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

инж.Кирил Кирилов

Длъжност:

Директор


	

