
Партида: 05028 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 05028

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-756 от дата 02/07/2015

Коментар на възложителя:
Поканата е публикувана в Портала за обществени поръчки с уникален 

код 9043443

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката

Адрес
ул. Славянска № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
02 9407034

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Теодора Гергова, дирекция „ЧРОР“

E-mail Факс
e-docs@mi.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mi.government.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg/competitions-c341-1.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Избор на Медицински център за провеждане на периодични 

профилактични медицински прегледи на служителите от Министерство на 

икономиката.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 85100000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Участникът, определен за Изпълнител, следва да осигури провеждането 

на профилактични медицински прегледи, включващи следните пакети:

Пакет за 292 жени:

•Интернист /кардиолог/ + ЕКГ, разчитането й от кардиолог и 

измерване на кръвно налягане;

•Преглед от офталмолог и изследване на зрителната острота и 

рефракции;

•Преглед от гастроентеролог и обзорна ехография на коремни органи;

•Преглед от гинеколог с цитонамазка и ехомамография;

•Ендокринолог с ехография на щитовидна жлеза;

•Клинико-лабораторни изследвания – ПКК /пълна кръвна картина - 18 

показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и др./, СУЕ, кръвна захар, 

мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL – холестерол;

•Урина.

Пакет за 107 мъже:

•Интернист /кардиолог/ + ЕКГ, разчитането й от кардиолог и 

измерване на кръвно налягане; 

•Преглед от офталмолог и изследване на зрителната острота и 

рефракции;

•Преглед от гастроентеролог и обзорна ехография на коремни органи;

•Преглед от уролог с ехография на простата; 

•Клинико-лабораторни изследвания – ПКК /пълна кръвна картина - 18 

показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и др./, СУЕ, кръвна захар, 

мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол;

•Урина.

Пакет за 6 мъже, изпълняващи длъжността „изпълнител-шофьор”:

•Интернист /кардиолог/ + ЕКГ, разчитането й от кардиолог и 

измерване на кръвно налягане; 

•Преглед от невролог;

•Преглед от офталмолог и изследване на зрителната острота и 

рефракции;

•Преглед от гастроентеролог и обзорна ехография на коремни органи;

•Преглед от уролог с ехография на простата; 

•Клинико-лабораторни изследвания – ПКК /пълна кръвна картина - 18 

показателя, вкл. левкоцити, хемоглобин и др./, СУЕ, кръвна захар, 

мастен профил - общ холестерол, триглицериди, HDL-холестерол;

•Урина.

Източник на финансиране: държавния бюджет

Прогнозна стойност

(в цифри): 20000   Валута: BGN

Място на извършване

Република България код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Периодът за извършване на профилактичните медицинските прегледи на 
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служителите  на Министерство на икономиката е до 6 (шест) месеца от 

датата на сключване на договора.

Участникът, определен за Изпълнител, следва да има техническа 

възможност за изпълнение на поръчката.

Участникът, определен за Изпълнител, трябва да се съобрази и със 

следните допълнителни изисквания на Възложителя: 

• Взимането на кръв и изследването на урина да се осъществи по 

предварително утвърден график в лаборатория.

• Лабораторните резултати да се представят и разчетат при 

извършване на прегледа.

• Да се попълнят карти за профилактични медицински прегледи на 

прегледаните със заключение за професионална пригодност, които да 

се предоставят на Службата по трудова медицина, с която 

министерството има сключен Договор, с копие (в запечатани пликове) 

за съответните служители.

• На  прегледаните служители с разкрити заболявания и съмнения за 

такива да се  изготвят и връчат препоръки за по-нататъшни 

изследвания и лечение с копие до Службата по трудова медицина и да 

се приложат към картите за профилактични медицински прегледи.

• Участникът, определен за Изпълнител, е длъжен да извършва 

услугите по настоящата процедура по предварително утвърден график, 

в събота и неделя.

При сключване на договор класираният на първо място участник 

представя:

1. документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 

липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1, б. „а“ – „д“ от 

ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е 

установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в 

публичен регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 

2. декларация/и за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 

ЗОП – по образец.

3. гаранция за изпълнение на договора:

При сключването на договора, участникът, определен за изпълнител на 

поръчката, представя гаранция за изпълнение на договора, която може 

да бъде под формата на:

- парична сума, платима по банкова сметка на Министерството на 

икономиката в БНБ – ЦУ, IBAN - BG17 BNBG 9661 3300 1026 01, BIC 

кода на БНБ за плащания в лева е BNBGBGSD, или

- безусловна и неотменяема банкова гаранция за добро изпълнение на 

договора в оригинал, издадена от банка в полза на Възложителя, по 

примерен образец .

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 13/07/2015 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

Съдържание на офертата - необходими документи:

1. Представяне на участника, съдържащо данни за лицето, което прави 

предложението (посочване на единен идентификационен код по чл. 23 

от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 

идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и 

адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането 

на процедурата; седалище/адрес на управление, адрес за 

кореспонденция; телефон; факс; e-mail; банкова сметка; обслужваща 

банка; имена на представляващия дружеството) и срок на валидност на 

офертата - по образец.

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено 

съгласно Техническите спецификации на Възложителя – в свободен 

текст по образец. 

3. Ценово предложение – по образец.

4. 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. 

5. Сертификат, издаден от система за външна оценка на качеството, 

за структурата по клинична лаборатория.

6. Списък на наличната медицинска апаратура, необходима за 

изпълнение на услугата.

7. Декларация – Справка по чл. 51, ал. 1, т. 7 от ЗОП - по образец, 

съдържаща образованието, професионалната квалификация – съответната 

призната специалност и професионалния опит на лицата, които ще 

извършват периодичните профилактични прегледи. 

8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител  -  по 

образец - представя се в случай, че участникът предвижда участие на 

подизпълнител/и.

10. Списък на приложените документи.

Забележка: Всички документи следва да бъдат представени в оригинал 

или в заверено с подпис на представляващия и печат на участника 

копие.

При подаване на офертата участникът може да посочи коя част от нея 

има конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я 

разкрива.

Офертите ще бъдат разгледани от комисия за оценка и класиране на 

офертите, като ще бъдат отворени на 14.07.2015г., в 11.00 ч. в 

сградата на Министерството на икономиката, ІІІ-ти етаж, заседателна 

зала. 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в публичната покана или техни упълномощени 

представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и други лица при спазване на установения режим за 

достъп до сградата, в която ще се извърши отварянето.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 13/07/2015 дд/мм/гггг
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