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-8(1)/13.09.2019]

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
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [x] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[x] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на електроматериали, железария и резервни части за
поддръжка на стопанския инвентар в РЗОК – Добрич“
Кратко описание:
В предмета на поръчката се включва доставката до адреса на Възложителя на различни
артикули за поддръжка и ремонтни дейности на сградния фонд на РЗОК – Добрич,
специфицирани в т. 1 на раздел II от технически изисквания и указания за офериране.

1.
Изисквания към предлаганите стоки
1.1. Електроматериалите, железарията и материалите за поддръжка и
ремонтни дейности на сградния фонд следва да отговарят на описанието и
параметрите посочени в техническата спецификация.
1.2. Електроматериалите, железарията и материалите за поддръжка и
ремонтни дейности на сградния фонд следва да отговарят на европейските изисквания
за качество, безопасност и опазване на околната среда. За артикулите, които се
предлагат с гаранционен срок, той не може да бъде по-малък от посочения от
производителя им.
2.
Изисквания към изпълнението на доставката
2.1. Доставките следва да се осъществяват по подадена от упълномощено
лице на Възложителя заявка /на място, по телефон, факс или email/. Със заявката
възложителят определя вида и количеството на конкретната доставка. Материалите и
резервните части се приемат в обекта на изпълнителя или на адреса на РЗОК – Добрич
в срок от 24 ч. след подадена заявка от възложителя /на място, по телефон, факс или е1

майл/. Стоките могат да се получават и на място в обектите на Изпълнителя.
2.2. Доставените стоки следва да бъдат с обозначения и/или сертификати
и/или декларации за съответствие съобразно изискванията на българското
законодателството и законодателството на ЕС.
2.3. При необходимост Възложителят ще формулира писмено конкретната
заявка, а изпълнителят се задължава да извърши конкретната доставка на цената,
съгласно ценовото си предложение. За артикули, които не са посочени в ценовото
предложение, същите се доставят на цени, които са актуални към момента на
закупуването им в обекта на изпълнителя.
2.4. За всяка извършена доставка или получаване на място се изготвя и
подписва приемо-предавателен протокол в два екземпляра от длъжностни лица на
Изпълнителя и упълномощен представител на Възложителя. В протокола се отразяват
вида и количеството на доставените стоки/артикули. Протоколът е основание за
издаване на фактура от Изпълнителя и определя нейното съдържание.
2.5. При установени разлики във вида, количеството или качеството на
доставените стоки представители на двете страни следва да съставят „констативен
протокол” по силата на който изпълнителя е длъжен да отстрани за своя сметка
пропуска в срок от 5 (пет) работни дни. В случай, че доставчикът не се яви да подпише
протокола в срок от 24 часа от надлежното му уведомяване, възложителят му изпраща
едностранно изявление, в което описва своите констатации, което едностранно
изявление има действие на „констативен протокол”.
2.6. Изпълнителят следва да притежава посочените в ценовата оферта
материали и резервни части в обект (магазин или складова база) на територията на гр.
Добрич.
2.7. При доставка на лампи Изпълнителят е длъжен да изземва излезлите от
употреба такива.
3.
Други изисквания към изпълнението на поръчката.
3.1. Изпълнителят следва да разполага с търговски обект (магазин/склад) на
територията на гр. Добрич и осигурен собствен транспорт, чрез които да е в състояние
да изпълни качествено изискванията към доставката и условията за изпълнение на
поръчката, посочени в настоящите Технически изисквания и указания за офериране.
Място на извършване: Административната сграда на РЗОК – Добрич, адрес: гр. Добрич, ул.
”Независимост” № 5, ет. 4
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 1 000.00 лв. (хиляда лева) без ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:

1. Изисквания към личното състояние на участниците
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.
Всеки участник има право да представи само една оферта. Лице, което
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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.
Възложителят отстранява от участие участник, за когото са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, от ЗОП, както следва:
1.1. На основание чл. 54, ал. 1 от ЗОП Възложителят отстранява от участие в
обществената поръчка участник, когато:
1.1.1. Е 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. 1.1.1., в друга държава членка или трета страна;
1.1.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган,
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;
1.1.4. Налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
1.1.5. Установено е, че участникът:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
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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;
1.1.6. 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;
1.1.7. Е налице конфликт на интереси с Възложителя, с 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. 54 от Закона за
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, 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 декларации по образец на възложителя за липсата на
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, от ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 и т. 7 ЗОП (Образец № 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 от ЗОП (Образец № 3) се
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
1.2. Възложителят отстранява от участие участник, който е регистрирано
дружество в юрисдикция с преференциален данъчен режим, и/или е свързано лицe с
дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим и/или е
част от гражданско дружество/консорциум – участник в настоящата процедура, в
което участва дружество, 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,
свързаните
с
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), 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, свързаните с тях лица и техните действителни
собственици (Образец № 4).
1.3. 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
(Образец № 5).
1.4. Участник, за когото са налице основания по т. 1.1 – 1.3, 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.
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1.5. 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:
1.6. 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;
1.7. Е декларирал съгласие да участва за тази поръчка като подизпълнител на
друг участник или участва като член на друг участник – обединение;
1.8. Е налице някое от основанията по чл. 107 от ЗОП.
Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в декларирани от тях обстоятелствата в 7дневен срок от настъпването им.
Възложителят има право по всяко време да проверява заявените от участниците
данни в предложената оферта.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности:

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:
[] 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) 14.10.2019

Час: (чч:мм) 17:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 14.01.2020

Час: (чч:мм) 17:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 15.10.2019

Час: (чч:мм) 11:00
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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): [……]
Неразделна част от обявата са Технически изисквания и указания за офериране, заедно
с приложенията. Технически изисквания и указания за офериране са свободно достъпни на
интернет адрес https://www.nhif.bg/page/1965 или могат да бъдат получени в деловодството на
РЗОК – Добрич.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 13.09.2019

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