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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 

ММИИННИИССТТЕЕРРССТТВВОО  ННАА  ЗЗДДРРААВВЕЕООППААЗЗВВААННЕЕТТОО  

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

      Д-Р СТЕФАН КОНСТАНТИНОВ 

 

 

ПОКАНА  

 

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 необходимостта от провеждане на дейности по изпълнение на 

Проект „Практически увод в лечението на спешните състояния”, 

финансиран със средства от структурните фондове на ЕС от страна на 

Министерство на здравеопазването, в качеството му на бенефициент по 

договори, финансирани по Оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси 2007-2013”, отправя покана до неограничен брой кандидати чрез 

събиране на не по-малко от 3 (три) оферти в избора на изпълнител за 

“Разработване и внедряване на електронна страница за надграждащо 

обучение по спешна медицина с линк към страницата на МЗ”. 

 

Срок за изпълнение – съгласно посоченото в техническото задание 

/Приложение № 1 / 

 Място на изпълнение – Дейностите ще се изпълняват в собствената 

база на Изпълнителя и на място в сградата на Министерство на 

здравеопазването – гр. София, пл. „Света Неделя” 5. 

 

Изисквания за качество на услугата:  

 Услугите следва да бъдат реализирани в съответствие с целта, 

обхвата и очаквания резултат, посочени в техническата 

спецификация.  

 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 кандидатите следва да съдържат следните документи: 
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 Заверено с гриф „Вярно с оригинала” копие на удостоверение за 

актуално състояние, издадено от компетентен орган в страната на 

участника или Единен идентификационен код съгласно чл.23 от 

Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице 

или едноличен търговец. Когато участникът е физическо лице – 

документ за самоличност.  

 Сведения за участника /Приложение № 3/ 

 Декларация за отсъствието на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от 

ЗОП – за юридическите лица - от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, за 

едноличните търговци – от лицата, които представляват участника, 

за физическите лица – от участника. Декларация за отсъствието на 

обстоятелствата по чл.47, ал.5 – от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 

/Приложение № 2/ 

 Декларация – списък на сходните договори за услуги, изпълнени от 

участника през последните три години (2007, 2008 и 2009), 

придружени с референции за добро изпълнение; 

 Заверено от участника с гриф „Вярно с оригинала”  и свеж печат 

копие на валиден сертификат за въведена система за управление на 

качеството ISO 9001-2008 или еквивалентен с обхват предмета на 

настоящата услуга или еквивалентен сертификат.  

 Списък на екипа от експерти, които отговарят за извършване на 

дейностите. Към офертата участникът представя професионалната 

биография на предложените членове на екипа, и съответните 

документи, доказващи тяхната квалификация и специфичен 

професионален опит в съответствие със зададения от страна на 

Възложителя профил.  

Техническо предложение на участника относно общите условия за 

изпълнение на поръчката – срок и място на изпълнение, срок на валидност 

и съгласие с изискванията за изпълнение в техническите спецификации, 

неразделна част от настоящата покана.  

Финансова оферта -  в отделен плик. 

 

Начин на образуване на предлаганата цена и условия и начин на 

плащане: Единичната крайна цена следва да бъде в български лева и да 

включва всички разходи по предоставяне на услугата до краен получател с 

вкл. ДДС. Условия и начин на плащане: плащането се извършва в лева, 

след одобряване на отчета за извършената работа и представяне на 

приемателно-предавателен протокол, подписан от Възложителя без 

забележки, и фактура за извършената услуга. Плащането се извършва по 

банкова сметка на Изпълнителя, в срок до 30 дни от одобряване на отчета 

за извършената работа. 
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Максимално допустима стойност за извършването на услугите – 

28 443.00 лв. с включен ДДС за целия предмет. 

 

Критерий за оценка на офертите – най-ниска предложена 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 – не по-малко от 90 (деветдесет) 

календарни дни, считано от крайния срок за подаването им.  

 

Квалификационни изисквания към кандидатите – до участие се 

допускат всички участници, които отговарят на ЗОП и конкретните 

поставени изисквания към участниците, съгласно техническото задание 

/Приложение № 1 /.  

 

Офертите се подават в запечатан плик в деловодството на Министерство 

на здравеопазването, пл. “Св.Неделя” №5, след което се представят в стая 

№ 211 за вписване в регистъра за обществени поръчки и се предоставят на 

длъжностните лица. 

 

Краен срок за подаване на офертите – до 10 (десет) работни дни от 

датата на изпращане на поканата /до 28.12.2010 г. включително/. 

 

Резултатите от  избора ще бъдат представени писмено на кандидатите и в  

7 (седем) дневен срок от утвърждаването им ще бъде изготвен договор с 

участника, определен за изпълнител. 

 

Приложените документи могат да бъдат свалени от интернет-

страницата на МЗ или получени от стая 211 /тел. 9301 461/ 

 

 


