
 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00080 Поделение: 

Изходящ номер: МЗ от дата: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС: 

да
Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател: 

да

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Заведено в преписка: 00080-2019-0008 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Министерство на здравеопазването Национален регистрационен номер: 000695317

Пощенски адрес: пл. Света Неделя № 5

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1000 Държава: България

Лице за контакт: Кристина Костова Телефон: +359 29301314

Електронна поща: kkostova@mh.government.bg Факс: +359 29301451

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) http://www.mh.government.bg/bg/

Адрес на профила на купувача: (URL) https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-
zop/protseduri-po-reda-na-zop/izbor-na-izplniteli-na-dejnosti-po-prevenciya-i-ko/

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: 

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп 
на: (URL) 
(URL): https://www.mh.government.bg/bg/profil-na-kupuvacha/protseduri-po-zop/protseduri-po-reda-na-
zop/izbor-na-izplniteli-na-dejnosti-po-prevenciya-i-ko/

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени: 

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк 
безплатен достъп на: НЕ (URL): 

I.4) Вид на възлагащия орган

Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или 
местни подразделения

I.5) Основна дейност
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Здравеопазване

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: „Избор на изпълнители на дейности по превенция и контрол на 
туберкулоза сред рискови групи във връзка с изпълнението на Нац. Програма за 
превенция и контрол на туберкулозата в Република България

Референтен 
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 85000000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка: 

Услуги

II.1.4) Кратко описание: 
Избор на изпълнители на дейности по превенция и контрол на туберкулоза сред рискови групи във 
връзка с изпълнението на Националната Програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България за периода 2017-2020 г., по четири обособени позиции.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 72650 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на рамковото 
споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: 

да
Оферти могат да бъдат подавани за: 

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Откриване на епидемиологично свързани случаи на туберкулоза и 
латентна туберкулозна инфекция сред групите в риск в райони от страната с по-
висока от средната заболеваемост от туберкулоза-област Видин

Обособена позиция 
номер: 2 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 85000000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG311
Основно място на изпълнение: 
На територията на област Видин

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
1. Целева групи на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България (2017-2020 г.), предмет на Обособена позиция 1: „Лица в контакт с болни от туберкулоза“
2. Основни параметри за работа
Извършване на картографиране при разработване на местата с епидемиологично свързани случаи на 
туберкулоза и латетна туберкулозна инфекция. .
Определяне размера на целевата група и местата за работа с групата в най-висок риск;
Скринингово изследване за туберкулоза с туберкулинов кожен тест за манту.
Придружаване на лица до лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза
3. Обем на дейност
• Брой индивидуални клиенти, достигнати по време на работа на терен с анкетно скриниране за 6 
месечния период - 200 лица;
• Брой индивидуални клиенти, на които е извършено скринингово изследване с проба на Манту за 6 
месечния период - 100 лица.
• Брой индивидуални клиенти с положителен туберкулинов кожен тест манту, придружени до лечебно 
заведение за диагностика и лечение на туберкулоза за шестмесечния период- 10 лица.
Всички услуги следва да бъдат извършвани при стриктно спазване на следните нормативни документи: 
Закон за здравето и Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата 
с латентна туберкулозна инфекция, утвърдено със Заповед № РД -01-74/10.03.2016 г на Министъра на 
здравеопазването 
(https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/03/23/rd0174_met_ukazanie_ltbi_10march2016-
elektronno.pdf)

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18162.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази 
обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 6

Тази поръчка подлежи на подновяване: 
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не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: 

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не

II.2.14) Допълнителна информация: 
Посочената в т. II.2.6. от настоящото обявление прогнозна стойност представлява максимален 
разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Откриване на епидемиологично свързани случаи на туберкулоза и 
латентна туберкулозна инфекция сред гр-те в риск в райони от страната с по-висока 
от средната заболеваемост от туберкулоза-област Габрово

Обособена позиция 
номер: 2 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 85000000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG322
Основно място на изпълнение: 
област Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
1. Целева групи на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България (2017-2020 г.), предмет на Обособена позиция 2: „Лица в контакт с болни от туберкулоза“
2. Основни параметри за работа
Извършване на картографиране при разработване на местата с епидемиологично свързани случаи на 
туберкулоза и латетна туберкулозна инфекция. .
Определяне размера на целевата група и местата за работа с групата в най-висок риск;
Скринингово изследване за туберкулоза с туберкулинов кожен тест за манту.
Придружаване на лица до лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза
3. Обем на дейност
• Брой индивидуални клиенти, достигнати по време на работа на терен с анкетно скриниране за 6 
месечния период - 200 лица;
• Брой индивидуални клиенти, на които е извършено скринингово изследване с проба на Манту за 6 
месечния период - 100 лица.
• Брой индивидуални клиенти с положителен туберкулинов кожен тест манту, придружени до лечебно 
заведение за диагностика и лечение на туберкулоза за шестмесечния период- 10 лица.
Всички услуги следва да бъдат извършвани при стриктно спазване на следните нормативни документи: 
Закон за здравето и Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата 
с латентна туберкулозна инфекция, утвърдено със Заповед № РД -01-74/10.03.2016 г на Министъра на 
здравеопазването (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/03/23/rd-
0174_met_ukazanie_ltbi_1 0march2016-elektronno.pdf)

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18162.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази 
обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 6

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
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или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: 

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не

II.2.14) Допълнителна информация: 
Посочената в т. II.2.6. от настоящото обявление прогнозна стойност представлява максимален 
разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Откриване на епидемиологично свързани случаи на туберкулоза и 
латентна туберкулозна инфекция сред групите в риск в райони от страната с по-висока 
от средната заболеваемост от туберкулоза-област Перник

Обособена позиция 
номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 85000000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG414
Основно място на изпълнение: 
област Перник

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
1. Целева групи на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България (2017-2020 г.), предмет на Обособена позиция 3: „Лица в контакт с болни от туберкулоза“
2. Основни параметри за работа
Извършване на картографиране при разработване на местата с епидемиологично свързани случаи на 
туберкулоза и латетна туберкулозна инфекция. .
Определяне размера на целевата група и местата за работа с групата в най-висок риск;
Скринингово изследване за туберкулоза с туберкулинов кожен тест за манту.
Придружаване на лица до лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза
3. Обем на дейност
• Брой индивидуални клиенти, достигнати по време на работа на терен с анкетно скриниране за 6 
месечния период - 200 лица; -
• Брой индивидуални клиенти, на които е извършено скринингово изследване с проба на Манту за 6 
месечния период - 100 лица.
• Брой индивидуални клиенти с положителен туберкулинов кожен тест манту, придружени до лечебно 
заведение за диагностика и лечение на туберкулоза за шестмесечния период- 10 лица.
Всички услуги следва да бъдат извършвани при стриктно спазване на следните нормативни документи: 
Закон за здравето; Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата 
с латентна туберкулозна инфекция, утвърдано със Заповед № РД -01-74/10.03.2016 г на Министъра на 
здравеопазването (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/03/23/rd-
0174_met_ukazanie_ltbi_10 march2016-elektronno.pdf)

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18162.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази 
обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 6

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: 

не
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не

II.2.14) Допълнителна информация: 
Посочената в т. II.2.6. от настоящото обявление прогнозна стойност представлява максимален 
разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция.

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Откриване на епидемиологично свързани случаи на туберкулоза и 
латентна туберкулозна инфекция сред групите в риск в райони от страната с по-висока 
от средната заболеваемост от туберкулоза-област Сливен

Обособена позиция 
номер: 2 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 85000000 Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG342
Основно място на изпълнение: 
област Сливен

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
1. Целева групи на Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в Република 
България (2017-2020 г.), предмет на Обособена позиция 4: „Лица в контакт с болни от туберкулоза“
2. Основни параметри за работа
• Извършване на картографиране при разработване на местата с епидемиологично свързани случаи на 
туберкулоза и латетна туберкулозна инфекция.
• Определяне размера на целевата група и местата за работа с групата в най-висок риск;
- Скринингово изследване за туберкулоза с туберкулинов кожен тест за манту.
• Придружаване на лица до лечебно заведение за диагностика и лечение на туберкулоза
3. Обем на дейност
• Брой индивидуални клиенти, достигнати по време на работа на терен с анкетно скриниране за 6 
месечния период - 200 лица; -
• Брой индивидуални клиенти, на които е извършено скринингово изследване с проба на Манту за 6 
месечния период - 100 лица.
• Брой индивидуални клиенти с положителен туберкулинов кожен тест манту, придружени до лечебно 
заведение за диагностика и лечение на туберкулоза за шестмесечния период- 10 лица.
Всички услуги следва да бъдат извършвани при стриктно спазване на следните нормативни документи: 
Закон за здравето и Методическо указание за насочване, диагноза, проследяване и лечение на лицата 
с латентна туберкулозна инфекция, утвърдано със Заповед № РД -01-74/10.03.2016 г на Министъра на 
здравеопазването (https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2016/03/23/rd-
0174_met_ukazanie_ltbi_10 march2016-elektronno.pdf)

II.2.5) Критерии за възлагане: 

Критериите по-долу

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ
Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18162.50 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази 
обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 6

Тази поръчка подлежи на подновяване: 

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: 
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2) 
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: 

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: 

не

Описание на опциите: 
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II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: 

не

II.2.14) Допълнителна информация: 
Посочената в т. II.2.6. от настоящото обявление прогнозна стойност представлява максимален 
разполагаем финансов ресурс на възложителя за тази обособена позиция.

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски 
регистри
Списък и кратко описание на условията: 
Възложителят няма изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на професионална 
дейност.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

III.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
1. Участниците да имат изпълнена поне една услуга през последните три години, считано от датата 
на подаване на офертата, независимо от обема, която е идентична или сходна* с предмета на 
обществената поръчка.
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в 
случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване 
на договора са: списък на изпълнена/и през последните три години, считано от датата на подаване 
на офертата, услуга/и, която/които е/са идентична/и или сходна/и* с предмета на поръчката, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената/ите 
услуга/и, в случай че не са осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на 
държавите членки.
Под „сходна/и услуга/и“ за обществената поръчка се разбира предоставяне на услуга/и свързани с 
опит в предоставянето на здравни превантивни услуги на уязвими групи, предмет на поръчката. Под 
„изпълнена/и услуга/и“ се разбира/ат такава/такива, чиито срок за изпълнение е приключил към 
датата на подаване на офертата, работата на участника е изпълнена и е приета от 
възложителя/получателя на услугата.
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „В“ от еЕЕДОП, 
като се посочва: предмета на услугата/договора, стойността, датата и получателя.
2. Участниците да разполагат с персонал и/или с ръководен състав с определена професионална 
компетентност за изпълнението на поръчката.
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в 
случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване 
на договора са: списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, и/или на членовете на 
ръководния състав, които ще отговарят за изпълнението, в който е посочена професионална 
компетентност на лицата и в който са посочени трите имена, данни за документа за придобита 
професионална компетентност (учебно заведение или обучаваща организация, № и дата на издаване, 
образователна степен, специалност или квалификация), както и данни за притежавания опит 
(наименование на проект, работодател, период на ангажираност, и др.)
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „В“ от еЕЕДОП, 
като се посочват: трите имена, данни за документа за придобита професионална компетентност 
(учебно заведение или обучаваща организация, № и дата на издаване, образователна степен, 
специалност или квалификация), както и данни за притежавания опит (наименование на проект, 
работодател, период на ангажираност, и др.).
3. Участниците в процедурата трябва да разполагат с офис-помещение на територията на областта, в 
която ще предоставят услугите, за изпълнението на обществената поръчка.
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на процедурата, в 
случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за изпълнител преди сключване 
на договора са: декларация (в свободен текст) за офис-помещението, покриващо територията на 
областта, придружена с документ за собственост или друго правно основание, съгласно което ползват 
имота.
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част IV, буква „В“ от еЕЕДОП, 
като се посочва: точен адрес на офис-помещението, което ще се използва.
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с критериите за подбор се 
доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за изпълнение на 
поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен акт и съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединението.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

1. Изискано минимално ниво:
Участниците в процедурата следва да имат опит в предоставянето на здравни превантивни услуги на 
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уязвими групи, предмет на поръчката. Участниците да имат изпълнена поне една услуга през 
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, която е идентична или сходна* с 
предмета на настоящата обществена поръчка.
2. Изискано минимално ниво:
За обособени позиции № 1, № 2, № 3, № 4,
1. Ръководител/координатор – 1 бр.
Образование Минимални изисквания:
Висше
Професионален опит Минимум 3 години опит в управлението или координирането на проекти, 
предоставящи здравно-социални услуги на уязвими групи
2. Сътрудник за изпълнение на дейности за откриване на свързани случаи туберкулоза и латентна 
туберкулозна инфекция - 2 бр.
Образование Минимални изисквания
Средно образование
Професионален опит Минимум 3 години опит в предоставянето на здравни и/или социални услуги на 
уязвими групи
3. Медицински специалисти – /сестра, лаборант, лекар и/или фелдшер/ - 1 бр.
Образование Образователно квалификационна степен
Висше медицинско образование
Професионален опит Минимум 3г. професионален опит
Позицията „ръководител/координатор“ може да изпълнява и функции на „сътрудник“.
Участникът, който бъде определен за изпълнител на настоящата обществена поръчка, няма право да 
сменя лицата, посочени в офертата му като експерти, без предварително писмено одобрение на 
Възложителя, като новите лица следва да отговарят на посочените по-горе изисквания на 
Възложителя.
3. Изискано минимално ниво:
Участниците в процедурата трябва да разполагат с офис-помещение на територията на областта, в 
която ще предоставят услугите, за изпълнението на съответната обособена позиция от обществената 
поръчка.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция на лица с увреждания 
или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато 
за него е налице, някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП; чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП; чл. 
101, ал. 11 от ЗОП и чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици и чл. 69 от ЗПКОНПИ.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката: ДА

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура: 

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години: 

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 
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IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки: 

не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП: 

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 05/04/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 17:30 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1 BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата 

Офертата трябва да бъде валидна до: 
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите 

Дата: 08/04/2019 (дд/мм/гггг) Местно време: 10:30 (чч:мм)
Място: 
гр. София, пл. Света Неделя № 5, сградата на Министерството на здравеопазването
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците в 
процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане  

Това представялява периодично повтаряща се поръчка: 

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане  

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. Гаранцията за изпълнение на договора
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3% от стойността на договора, без вкл. ДДС. 
Гаранцията се предоставя в една от формите, посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП и следва да отговаря 
на изискванията на чл. 111 от ЗОП. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за 
изпълнение са указани в проекта на договор. При представяне на гаранцията във вид на платежно 
нареждане - паричната сума се внася по сметка на Възложителя (Министерство на здравеопазването):
БНБ ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ
Банков код: BNBG BGSD
Банкова сметка: BG21 BNBG 9661 3300 1293 01.
Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава тя трябва да 
бъде безусловна, неотменима със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане срока 
на договора и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят 
не е изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка. Когато участникът избере 
гаранцията за изпълнение да бъде под формата на застраховка, тя трябва да бъде безусловна, 
неотменима, със срок на валидност най-малко 30 (тридесет) дни след изтичане на срока на договора 
и изискуема при първо писмено поискване, в което възложителят заяви, че изпълнителят не е 
изпълнил задължение по договора за възлагане на обществена поръчка. Възложителят следва да бъде 
посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. Застраховката следва да покрива 
отговорността на изпълнителя по настоящия договор и не може да бъде използвана за обезпечение на 
отговорността на изпълнителя по друг договор.
Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през който 
средствата законно са престояли при него.
2. Условия и начин на плащане.
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Цената по договора ще бъде платена на два пъти за извършените услуги за всяко тримесечие от 
изпълнението на договора, в български лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет) дни след 
представяне в Министерство на здравеопазването на следните документи:
• Одобрен от възложителя отчет по образец съгласно образеца на договор, съдържащ съответните 
приложения, посочини в образеца на договора и
• фактура – оригинал за извършените услуги за всяко тримесечие от изпълнението на договора.
Общата стойност на всяко плащане е пропорционална на извършения и отчетен обем дейности за 
съответното тримесечие. Общата стойност на плащанията не може да превишава общата стойност на 
договора. Стойността на плащането за първото тримесечие не може да превишава 60 на сто от общата 
стойност на договора. Съответно пропорционален брой дейности, които следва да бъдат извършени 
през първото тримесечие, не могат да превишават 60 на сто от общия брой дейности за съответната 
обособена позиция. През второто тримесечие изпълнителят следва да изпълни минимум 40 на сто от 
общия брой дейности, но не повече от 60 на сто от общия им брой.
Всички дейности, извършени от изпълнителя за всяко тримесечие, които превишават 60 на сто от 
общия брой дейности за съответната обособена позиция, няма да бъдат отчетени и заплатени
Максималният брой дейности, извършени от изпълнителя по договора, които ще бъдат заплатени от 
възложителя са посочени в Глава II „Технически спецификации“, т. 3 „Обем дейности“ за всяка 
конкретна обособена позиция. Извършените дейности, чиито брой надвишава максимално посочения в 
Документацията брой дейности, няма да бъдат заплащани от възложителя и извършените за тях разходи 
от страна на изпълнителя няма да бъдат възстановени от възложителя, а остават за сметка на 
изпълнителя.
За всяко плащане Изпълнителят предоставя на Възложителя фактура оригинал.
Стойността на поръчката е фиксирана и не подлежи на промяна за срока на действие на договора.
3. Допълнителни условия:
На основание чл. 47, ал. 10 от ППЗОП, възложителят допуска представяне на едно заявление за 
участие за няколко или за всички обособени позиции, когато критериите за подбор по отделните 
обособени позиции са еднакви.

VI.4) Процедури по обжалване  

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
На основание чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10-дневен срок от 
изтичането на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП — срещу решението за откриване на процедурата.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование: 

Пощенски адрес: 

Град: Пощенски код: Държава: 

Електронна поща: Телефон: 

Интернет адрес: (URL) Факс: 

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 28/02/2019 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и на всички приложими 
закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
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8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна 
процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в 
състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, 
ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва
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