
ПРОЕКТ BG051PO001-6.2.04 

“ПОЛЕТ”  

(Продължаващо обучение на лекари чрез ефективни технологии) 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 

 
Инвестира във вашето бъдеще! 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  

П О К А Н А 

 

             На основание чл. 7, т. 1 от Закона за обществените поръчки, чл. 2, ал. 1, т. 2 от 

Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки и във връзка с изпълнението на 

проект BG051РО001-6.2.04 „ПОЛЕТ - Продължаващо обучение на лекари чрез 

ефективни технологии” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007-

2013” 

Избор на втори експерт по продължаващо медицинско обучение в екипа за 

управление на проект BG051РО001-6.2.04 „ПОЛЕТ - Продължаващо обучение на 

лекари чрез ефективни технологии” по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси 2007-2013” 

 

Срок за изпълнение – съгласно посоченото в техническото задание /Приложение № 

1/. 

 Място на изпълнение – в собствената база на Изпълнителя и на място в сградата на 

Министерство на здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя” № 5 и бул. „Ал. 

Стамболийски” № 39. 

 Изисквания за качество на услугата:  

- Услугите следва да бъдат реализирани в съответствие с обхвата и в срока, 

посочени в техническото задание.  

- Услугите следва да бъдат реализирани при най-висок стандарт на професионално 

и етично поведение. 

- Изпълнителят следва да спазва конфиденциалност на информацията, станала му 

известна при и/или по повод изпълнението на договора. 

 

Офертите на участниците следва да съдържат следните документи: 

1. Документи, посочени в т. V от Приложение №1 „Техническо задание”; 

2. Техническо предложение, съгласно Приложение № 2; 

3. Сведения за участника /Приложение № 3/; 

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.47, ал.1, т. 1, ал.2, т. 2 и 3 и ал. 5  от 

ЗОП /Приложение № 4/; 

5. Опис на всички приложени документи, подписан от участника; 

6. Ценово предложение, поставено в отделен запечатан плик с посочена цена за 

реализиране на услугата - /Приложение № 5/;  

Документите по т. V от Приложение №1 „Техническо задание” се представят във 

вида и формата, посочени в техническото задание. 

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство на 

здравеопазването, пл. “Св. Неделя” № 5 и се представят в стая № 211 за вписване в 

регистъра за обществени поръчки.  

Начин на образуване на предлаганата цена и условия и начин на плащане:   в 

български лева на почасова ставка, която не надвишава 8,00 лв. /съгласно Методология 

за регламентиране на възнагражденията по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси” и предвиденото в бюджета на проекта възнаграждение/ и да 

включва всички разходи по предоставяне на услугата.  
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        Командироването на експерта за извършаване на дейности по проекта се извършва 

от Министерството на здравеопазването като разходите за командировките са за сметка 

на бюджета на Министерството на здравеопазването. 

Цената за извършване на услугата е фиксирана и не подлежи на промяна за срока 

на действие на договора.   

Плащането се извършва месечно, след одобряване от Ръководителя на проекта и 

съгласуване от началника на отдел „Проекти и програми”, дирекция „Международни 

дейности и протокол” на Министерството на здравеопазването на месечен отчет и 

времеви график за извършената работа, представен до 8-мо число на месеца, следващ 

отчета и графика. 

Срокът за извършване на плащането е два месеца, считано от дата на съгласуване 

на месечния отчет и времевия график от началника на отдел „Проекти и програми”, 

дирекция „Международни дейности и протокол” на Министерството на 

здравеопазването. 

  

 Максимално допустима стойност – до 1000,00 /хиляда/ лева на месец /или 125 

часа/ до приключване на проекта, но не повече от 40000,00 / четиридесет хиляди/ лева 

/или 5000 часа общо за периода на договора/ - само за реално изработени часове на база 

утвърдени и съгласувани месечен отчет и времеви график по реда на настоящата покана.  

 

Критерий за оценка на офертите – най-ниска цена. Участникът, подал оферта с 

най-ниска предложена цена се класира на първо място и се определя за изпълнител на 

обществената поръчка.  

 

Срок на валидност на офертите –90 (деветдесет) календарни дни, считано от 

крайния срок за получаване на офертите. 

 

Квалификационни изисквания към участниците – участник може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, което отговаря на 

изискванията на настоящата покана и описаните в нея приложения, както и обединения 

на такива лица. Ако участникът е юридическо лице или обединение, следва да посочи 

експерт – физическо лице, което да отговаря на изискванията на настоящата заповед и 

приложенията към нея.Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на 

Министерство на здравеопазването, пл. “Св. Неделя” № 5 и се представят в стая № 211 за 

вписване в регистъра за обществени поръчки.  

 

Краен срок за подаване на офертите – до 15 (петнадесет) работни дни от датата 

на публикуване на поканата. 

Резултатите от избора ще бъдат представени писмено на участниците и в 10 

(десет) дневен срок от утвърждаването им ще бъде изготвен договор с участника, 

определен за изпълнител. Договорът ще влезе в сила от датата на подписване на 

допълнително споразумение към договора на проект BG051РО001-6.2.04 „ПОЛЕТ - 

Продължаващо обучение на лекари чрез ефективни технологии” между Министерство на 

здравеопазването и Договарящия орган, с което експертът ще бъде одобрен и включен в 

екипа за управление на проекта. 

 

Приложените документи могат да бъдат свалени от интернет-страницата на МЗ 

или получени от стая  211 /тел. 9301 461/. 


