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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: 00-00-1/29.01.2019 г.   

  

 Възложител: Областен управител на Софийска област 

Поделение неприложимо 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00412 

Адрес: гр. София, бул. „Витоша”№ 6 

Лице за контакт Теодора Валентинова Ташева - началник отдел „КАК“, дирекция 

„АКРРДС“ 

Телефон: 02 9301 835   

E-mail: teodora.tasheva@sofoblast.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: Избор на медицински център за провеждане на профилактични 

медицински прегледи и лабораторни изследвания на работещите в Областна администрация на 

Софийска област. 

  

Кратко описание: Извършване на задължителни периодични медицински прегледи и 

лабораторни изследвания на работещите в Областна администрация на Софийска област – 55 бр.  

  

Място на извършване: град София 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката 3 520.00 лв. /три хиляди петстотин и двадесет 

лева/ 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 
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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: 

- За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП и чл. 54, ал. 1, т.3-5 от ЗОП; 
- Участникът следва да предостави /декларира/ декларация за липсата на 

основания по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансови 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:   

- Участниците трябва да имат регистрация в съответната здравна инспекция, на 

чиято територия се намира лечебното заведение, съгласно изискванията на чл. 

40 от Закона за лечебните заведения; 

- Участниците следва да удостоверяват лицата от екипа, упражняващи 

медицинска професия, вписване в регистъра на съответната съсловна 

организация /Български лекарски съюз/; 
- Когато участникът е чуждестранно лице той представя съответен еквивалент 

на изискващите се документи за доказване на годност, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установен и изискванията на чл. 60, 

ал. 1 от ЗОП: „възложителите имат право да изискват от кандидатите или 

участниците да са вписани в търговския регистър и/или в съответен 

професионален регистър, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри 

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени“. 

Участниците декларират това  с Декларация. 

  

Икономическо и финансово състояние: няма 

  

Технически и професионални способности:  

- Участникът трябва да разполага с персонал за изпълнение на поръчката, 

включващ екип от лекари за изпълнение на посочените дейности, като 

членовете следва да притежават висше медицинско образование, с 

образователно-квалификационна степен „магистър“ и признати медицински 

специалности; 

- Участникът следва да декларира, че разполага с необходимото техническо 

оборудване /лабораторно-измервателна и диагностична апаратура/, в това 

число автоматизирана система за обработка на данни и анализ на специфична 

медицинска информация, свързана с провеждането на медицински прегледи. 

Апаратурата, спомагателните технически средства и консумативите, 

необходими за извършването на профилактичните медицински прегледи и 

изследвания, ще бъдат осигурени от него и за негова сметка; 

- Участникът следва да е изпълнил минимум една услуга с предмет идентичен 

или сходен с предмета на поръчката през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата; 

- Участникът да има на разположение минимум едно лечебно заведение за 

извънболнична/болнична помощ, по смисъла на чл. 2 от Закона за лечебните 
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заведения за извършване на медицински прегледи и изследвания, 

регистрирано по реда на чл. 40 от Закона за лечебните заведения. 

  

 
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: 11.02.2019 г.                      Час: 17.00 ч. 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 10.04.2019 г.                      Час: 17.00 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 12.02.2019 г.                       Час: 10.00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Отварянето на офертите ще се извърши в Областна 

администрация на Софийска област, находяща се на адрес: гр. София, бул. „Витоша” № 6, ет. 5, 

Гербова зала. При отваряне на офертите могат да присъстват представители на участниците. 

Управителите и/или собствениците на кандидатите, имащи право да ги представляват съгласно 

регистрацията се легитимират с представяне на документ за самоличност, а упълномощените 

представители ще следва да се легитимират с пълномощно, което ще следва да предоставят на 

комисията. 

  

 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): [……] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 30.01.2019 г. 

 

 Възложител 

Трите имена: Илиан Сашов Тодоров 

Длъжност: Областен управител на Софийска област 

 


