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: 08/ОП-5(1)/15.08.2019

Възложител: Районна здравноосигурителна каса – Добрич
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00207
Адрес: гр. Добрич ул. „Независимост” № 5, ет. 4
Лице за контакт (може и повече от едно лица): д-р Бисерка Атанасова Пачолова
Телефон: 058/654500
E-mail: dobrich@dob.nhif.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[x] Друг адрес: http://www.nhif.bg/page/1179 (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[] Доставки
[x] Услуги
Предмет на поръчката: „Обслужване на персонала на РЗОК – Добрич от служба по трудова
медицина и извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания с две обособени
позиции, както следва: Обособена позиция № 1: Обслужване на персонала на РЗОК – Добрич от
служба по трудова медицина и Обособена позиция № 2: Извършване на профилактични
медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК -Добрич“
Кратко описание:
По обособена позиция № 1 в предмета на поръчката се включва извършването на основните
дейности по чл. 25а от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ). Службата
по трудова медицина следва да разработи мерки за подобряване състоянието на работната среда
и на безопасността на труда и за оптимизиране на трудовия процес и консултиране на
Работодателя подробно описани в т. 1 на раздел II от техническите изисквания и указания за
офериране.
Изпълнението на услугата по обособена позиция № 2 включва извършването на профилактични
медицински прегледи и изследвания на служителите от РЗОК – Добрич и предоставяне на
резултатите от тях, както на служителите, така и на службата по трудова медицина, която
обслужва РЗОК – Добрич към момента на извършване на медицинските прегледи.
Място на извършване:
1. За обособена позиция № 1 „Обслужване на персонала на РЗОК -Добрич от служба по трудова
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медицина“: В сградата на РЗОК – Добрич (гр. Добрич, ул. „Независимост“ № 5), СТМ.
2. За обособена позиция № 2 „Извършване на профилактични медицински прегледи и
изследвания на персонала на РЗОК -Добрич“: Мястото на изпълнение на поръчката в
осигурените от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ специализирани кабинети и лаборатории за извършване на
профилактични медицински прегледи и изследвания на територията на гр. Добрич или в сградата
на РЗОК – Добрич, като се доставя необходимата апаратура и инвентар.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 1 916.67. лв. ( хиляда деветстотин
и шестнадесет лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [x] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [1]
Наименование: [Обслужване на персонала на РЗОК – Добрич от служба по трудова медицина]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [640.00]
Номер на обособената позиция: [2]
Наименование: [Извършване на профилактични медицински прегледи и изследвания на
персонала на РЗОК -Добрич]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 276.67]
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:
Изисквания към личното състояние на участниците и по двете обособени позиции
В обществената поръчка могат да участват български и/или чуждестранни физически
и/или юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията на
Закона за обществените поръчки и настоящите технически изисквания и указания за офериране.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в
офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в настоящата обществена
поръчка. „Свързани лица“ са тези по смисъла на § 1, т. 13 и 14 от допълнителните разпоредби на
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, а именно:
§ 1, т. 13 от ДР на ЗППЦК „Свързани лица“ са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена линия
до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен включително.
§ 1, т. 14 от ДР на ЗППЦК „Контрол“ е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение с
друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или друго
юридическо лице; или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения във
връзка с дейността на юридическо лице.
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Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, както следва:
1.1. Участникът е осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление по чл. 108а от Наказателния кодекс – тероризъм;
б) престъпление по чл. 159а – 159г от Наказателния кодекс – трафик на хора;
в) престъпления против трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния
кодекс;
г) престъпления по чл. 192а от Наказателния кодекс;
д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;
ж) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
з) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
и) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
й) престъпления против околната среда по чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс.
1.1.2. Е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1., в
друга държава членка или трета страна;
1.2. Някое от лицата, които го представляват е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако
е реабилитирано, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1, в друга държава членка или
трета страна;
1.3. Участникът има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях,
към държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение
на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила, освен ако размерът на
неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от
сумата на годишния общ оборот на участника за последната приключена финансова година, но
не повече от 50 000 лв.
1.4. Е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.5. Е установено, че участникът:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
1.6. Е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3,
чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
1.7. За някое от лицата, които го представляват е налице конфликт на интереси, с
Възложителя, негови служители или наети от него лица извън неговата структура, които
участват в подготовката или възлагането на обществената поръчка, или могат да повлияят на
резултата от нея, или имат интерес, който може да води до облага по смисъла на чл. 2, ал. 3 от
Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и за който би могло да се
приеме, че влияе на тяхната безпристрастност и независимост във връзка с възлагането на
обществената поръчка, който не може да бъде отстранен.
За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертата участниците подават
декларация по образец на възложителя за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7
ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП
(Приложение № 2) се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се
представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6
ЗОП (Приложение № 3) се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
1.. Възложителят отстранява от участие участник, който е регистрирано дружество в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е контролирано лице от дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско
дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в което участва дружество,
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регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от този
закон.
За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертата участниците подават
декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от
тях лица и техните действителни собственици (Приложение № 4).
1.9. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, който е
свързано лице по смисъла на § 2, т. 45 от ДР на ЗОП с друг участник в обществената поръчка.
За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертата участниците подават
декларация по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (Приложение № 6).
1.10. Участник, за когото са налице основания по т. 1.1 – 1.9, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието
на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:
а) е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително начислените
лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
б) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
в) е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
1.10. Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта и
конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност,
възложителят не го отстранява от процедурата.
Други основания за отстраняване от обществената поръчка.
Възложителят отстранява участник, който:
1.11. Не отговаря на обявените в техническите изисквания и указания за офериране
условия и изисквания или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените
условия на Възложителя;
1.12. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на друг
участник или участва като член на друг участник – обединение;
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в декларирани от тях обстоятелствата в 7-дневен срок
от настъпването им.
Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участниците данни в
предложената оферта.
2. Изисквания по обособена позиция № 1 „ Обслужване на персонала на РЗОК –
Добрич от служба по трудова медицина“:
2.1. Изисквания към правоспособността за упражняване на професионална дейност
2.1.1. Участник в обществената поръчка може да е всяка СТМ, създадена при условията
на чл. 25, ал. 3, т. 2 от ЗЗБУТ за обслужване на работещи.
2.1.2. СТМ трябва да е регистрирана в МЗ, съгласно чл. 25в, ал. 1 от ЗЗБУТ, в
съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за подбор
по т. 2.1.1. и 2.1.2 като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор
(Приложение № 5) с посочване на документa за регистрация в МЗ, съгласно чл. 25в, ал. 1 от
ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване изпълнението на горните
изисквания участниците представят заверено копие на документ за регистрация в МЗ, съгласно
чл. 25в, ал. 1 от ЗЗБУТ, в съответствие с изискванията на чл. 25б от ЗЗБУТ.
2.1.3. Участниците следва да декларират, че са спазили всички необходими изисквания
съгласно чл. 23 от Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) № 679/2016 на
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Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 относно защитата на физически лица във
връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива(в сила от 25.05.2018
г.).
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за подбор
по т. 2.1.3., като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение №
5).
2.2. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците
2.2.1. Участниците следва да са изпълнили минимум 1 (една) дейност с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на Обособена позиция № 1 на настоящата поръчка за последните 3
(три) години от датата на подаване на офертата.
За идентични или сходни с тези на настоящата поръчка се приемат дейности за
обслужване от служба по трудова медицина, включващо осигуряване на всички нормативно
определени задължения, съгласно чл. 25 от ЗЗБУТ, Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и
реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина и др. и/или комплексно
обслужване от служба по трудова медицина.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критериите за
подбор по т. 2.2.1, като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор
(Приложение № 5), в която посочват вида на изпълнената услуга, стойностите, датите и
получателите на услугите.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване изпълнението на горните
изисквания участниците представят списък на услугите, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи,
доказващи извършените услуги.
2.2.2. Службата по трудова медицина трябва да не е санкционирана от контролни органи
за системни нарушения на чл. 25а от ЗЗБУТ, за нарушения на Наредба № 3/25.01.2008 г. за
условията и реда за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и да не е в
процедура на заличаване от регистъра по чл. 25в от ЗЗБУТ.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерият за подбор
по т. 2.2.2, като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 5),
в която декларират обстоятелствата, че не са санкционирани от контролни органи за системни
нарушения на чл. 25а от ЗЗБУТ, за нарушения на Наредба № 3/25.01.2008 г. за условията и реда
за осъществяване на дейността на службите по трудова медицина и да не са в процедура на
заличаване от регистъра по чл. 25в от ЗЗБУТ.
2.3. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор по т. 2.1.1, т.2.1.2 и т. 2.2.2 се доказва от всеки участник в обединението, а
съответствието с критерият за подбор по т. 2.2.1 се доказват от един или повече участници в
обединението.
3. Изисквания по обособена позиция № 2 „Извършване на профилактични
медицински прегледи и изследвания на персонала на РЗОК - Добрич“:
3.1. Изисквания към техническите и професионални способности на участниците
3.1.1. Участниците следва да имат на разположение минимум 1 (едно) лечебно заведение
на територията на гр. Добрич разполагащо с необходимите кабинет/и и лаборатория/и за
извършване на медицинските прегледи и изследвания по т. 2.1. от раздел II от настоящите
технически изисквания и указания за офериране.
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за подбор
по т. 3.1.1, като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 6),
в която посочват наименованието и адреса на лечебното заведение, както и посочват
притежаваното удостоверение за наличието на регистрация на лечебното заведение по Закона за
лечебните заведения.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване изпълнението на горното
изискване участниците представят Удостоверение за наличието на регистрация на лечебното
заведение по Закона за лечебните заведения.
3.1.2. Участниците следва да разполагат с необходимия персонал притежаващ
съответната професионална компетентност за изпълнение на дейностите по т. 2.1 от раздел II от
настоящите технически изисквания и указания за офериране.
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При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за подбор
по т. 3.1.2, като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 6),
в която посочват имената и образованието на лицата, които ще изпълняват поръчката.
В случаите по чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, за доказване изпълнението на горното
изискване участниците представят списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, заедно с
документи, доказващи професионална компетентност на лицата.
3.2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор т. 3.1.1 и т. 3.1.2. се доказват от един или повече участници в
обединението. При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения
подизпълнител, с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.
3.3 Участниците следва да декларират, че са спазили всички необходими изисквания
съгласно чл. 23 Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) № 679/2016 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физически лица във връзка с
обработването на лични данни и свободното движение на такива(в сила от 25.05.2018 г.)
При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за подбор
по т. 3.3, като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор (Приложение № 6)
4. Изисквания към участници обединения
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице 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, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
Възложителят не поставя изисквания относно правната форма под която обединението
ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно
юридическо лице, се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ,
от който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната
информация във връзка с конкретната обществена поръчка:
4.1. Правата и задълженията на участниците в обединението;
4.2. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
4.3. Уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението.
Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде определен
и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на настоящата обществена
поръчка.
В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване на
офертата за настоящата обществена поръчка, се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата. В случай, че обединението не е регистрирано по БУЛСТАТ, при
възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, участникът
следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното
класиране и преди подписване на договора за възлагане на поръчката.
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:
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[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[x] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.08.2019

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.10.2019
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 28.08.2018

Час: (чч:мм) 11:00

Място на отваряне на офертите: гр. Добрич, ул. ”Независимост” № 5, ет. 4

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 [x] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 15.08.2019

Възложител

Трите имена: (Подпис и печат) д-р Бисерка Атанасова Пачолова
Длъжност: Директор РЗОК
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