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Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

към обява за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от 

ЗОП1 с предмет: 

„Провеждане на задължителни периодични прегледи на парламентарните 

служители“ 

 

I. Обект, предмет, техническа спецификация и условия за изпълнение на 

обществената поръчка 

1. Обектът на обществената поръчка е предоставяне на услуги съгласно чл.3, 

ал.1, т.3 ЗОП. 

2. Предмет на обществената поръчка е „Провеждане на задължителни 

периодични прегледи на парламентарните служители“. 
Общата численост на персонала, за които ще бъдат извършени задължителни 

периодични профилактични прегледи е 674 служители, от които: 

624 служители – от Народно събрание (НС) - гр. София, в т.ч.: 

- жени -388; 

- мъже - 236 

и  

50 служители – от Лечебно-възстановителна база - гр. Велинград, в т.ч.: 

- жени - 31; 

- мъже - 19. 

 

Забележка: Информацията на служителите е с променлив характер по 

отношение на численост и пол. 

Списъкът на правоимащите лица, се предава на Изпълнителя от определеното с 

договора лице след подписване на договора. При необходимост Възложителят може да 

прави изменение или да допълва предадения на Изпълнителя списък, за което лицето, 

определено в договора, уведомява Изпълнителя. 

Предметът на поръчката съгласно Общия терминологичен речник – CPV e CPV 

85141000 (Услуги, предоставяни от медицински персонал).  

Поръчката се възлага при условията и по реда на Глава двадесет и шеста от 

Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез публикуване на обява за събиране на 

оферти. Съгласно чл. 195 ЗОП за неуредените в тази глава въпроси се прилагат 

разпоредбите на части първа и втора от закона. 

 

3. Технически спецификации и условия за изпълнение на обществената 

поръчка 

Определеният изпълнител следва да извърши възложените услуги, както 

следва: 

                                                           
1 На основание §12 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с 

решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. и за преодоляване на последиците и § 131, ал. 3 от 

Преходни и заключителни разпоредби към ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за 

обществените поръчки (ДВ, бр. 86 от 18.10.2018 г., в сила от 01.03.2019 г.; изм. и доп., бр. 102 от 

31.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.) при възлагане на настоящата обществена поръчка Възложителят 

прилага редът за възлагане, действащ до 1 ноември 2019 г. Този ред се прилага и за сключване и 

изпълнение на договорите, включително изпращане на изискуемата информация. Всички цитирани в 

настоящата документация, както и във всички нейни приложения, разпоредби на ЗОП и ППЗОП, са 

съгласно редакцията им, действаща до 1 ноември  2019 г., с изключение на разпоредбите на чл. 6, ал. 1, 

чл. 14, ал. 1, т. 5 и 7, чл. 20, ал. 1, чл. 21, ал. 2, чл. 54, ал. 1, т. 5, буква "а", чл. 100, ал. 3 и 12, чл. 107, т. 5 и 

6, чл. 112, ал. 9 и 10, чл. 112а и чл. 149, ал. 1, т. 13, които се прилагат в редакцията от 1 януари 2020 г. 
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3.1. Периодични медицински прегледи за жени: 

3.1.1. Клинично-лабораторни изследвания: 

- Пълна кръвна картина - 22 показателя с ДКК, СУЕ, общ холестерол, 

HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, FT3, FT4, ТSH, 

билирубин, HbsAg, общо химично изследване на урина; 

- УЗД абдоминален; 

3.1.2. Преглед от специалист по вътрешни болести, невролог, кардиолог и ЕКГ - 

снемане на анамнеза и общ здравен статус, извършване и разчитане на ЕКГ и RR за 

регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс, тегло, ръст;  

3.1.3. Преглед от офталмолог - определяне на зрителна острота, изследване с 

авторефрактометър, изследване на очно налягане без използване на медикаментозни 

средства. При предписана корекция на зрението да се издава рецепта. 

1.4.Гинекологичен преглед, трансвагинална ехография и цитонамазка; 

1.5.Ехомамография; 

1.6.Изследване на костна плътност. 

 

3.2. Периодични медицински прегледи за мъже: 

3.2.1.Клинично-лабораторни изследвания: 

- Пълна кръвна картина - 22 показателя с ДКК, СУЕ, общ холестерол, 

HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, билирубин, HbsAg, общо 

химично изследване на урина; 

- УЗД абдоминален;  

3.2.2.Преглед от специалист по вътрешни болести, невролог, кардиолог и ЕКГ - 

снемане на анамнеза и общ здравен статус, извършване и разчитане на ЕКГ и RR за 

регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс, тегло, ръст; 

3.2.3. Преглед  от  офталмолог -  определяне  на зрителна  острота,  изследване  с 

авторефрактометър, изследване на очно налягане без използване на медикаментозни 

средства. При предписана корекция на зрението да се издава рецепта.  

3.2.4.  Ехография на простатата и PSA-total /туморен маркер/. 

 

Дейностите се извършват в съответствие с изискванията на Наредба № 3 от 

28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на 

работниците и чл. 9, ал. 1 от Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 

видеодисплеи. 

Определеният изпълнител следа да предоставя информация на работещите за 

резултатите от извършените прегледи и изследвания. 

 
4. Начин на изпълнение на поръчката 

4.1. Индивидуалните данни на всеки прегледан служител /по име и ЕГН/ и 

съответните дейности, отразени в профилактичната карта да бъдат предоставени на 

хартиен носител. 

4.2. Индивидуалните данни задължително да съдържат заключение от 

съответния специалист, както и обобщено заключение със съответните препоръки за 

терапевтично поведение /допълнително изискващи се изследвания, оценяване на 

работоспособността - там, където е необходимо/. 

4.3. Определеният изпълнител следва да изпълни поръчката, съблюдавайки 

изискванията на Закона за здравето, Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични 

медицински прегледи на работниците, Наредба № 7 от 15 август 2005 г. за 
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минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при работа с видеодисплеи, както и всички действащи към момента на изпълнението 

закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнение от такъв характер.  
4.4. Определеният изпълнител следва да е в състояние да осигури за целия срок 

на договора лечебни заведения за извънболнична или болнична помощ по смисъла на 

чл. 2 от ЗЛЗ в населените места, в които се намират в гр. София и гр. Велинград, с цел 

извършването на медицински прегледи и изследвания, посочени в т. 3 

4.5. Изпълнението на дейностите по т. 3, съобразно график за тяхното 

изпълнение, който ще бъде изготвен и съгласуван съвместно с определени от 

Възложителя и Изпълнителя лица, в срока на договора, като съответно дейностите ще 

се извършват в лечебни заведения осигурени от Изпълнителя, на адресите посочени от 

него. 

4.6. Изпълнителят е длъжен да предоставя информация на работещите за 

резултатите от профилактичните прегледи и изследвания. 

 

5. Местоизпълнение на поръчката: В лечебни заведения за специализирана 

извънболнична медицинска помощ или болнична помощ, намиращи се в гр. София и в 

гр. Велинград. 
 

6. Срокът за изпълнение на услугите, предмет на обществената поръчка, е 12 

(дванадесет) месеца, считано от датата на влизане в сила на договора или до достигане 

на максималната му стойност – което от двете събития настъпи по-рано. 

 

7. Максимална стойност на обществената поръчка. 

Максималната стойност на обществената поръчка е 68 500 (шестдесет и осем 

хиляди и петстотин) лева без ДДС. 

 

8. Предлагана цена и начин на плащане. 

8.1. В ценовото си предложение участникът посочва: 

8.1.1. Обща цена в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом) за 

извършване на профилактични медицински прегледи за един служител от женски пол, 

която е образувана като сбор от: 

8.1.1.1. Клинично-лабораторни изследвания:  

8.1.1.1.1. Пакетна цена за Пълна кръвна картина – 22 показателя с ДКК, СУЕ, общ 

холестерол, HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, FT3, FT4, 

ТSH, билирубин, HbsAg, общо химично изследване на урина в лева без вкл. ДДС и с 

вкл. ДДС (цифром и словом); 

8.1.1.1.2. Цена за УЗД абдоминален в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

8.1.1.2.  Пакетна цена за Преглед от специалист по вътрешни болести, невролог, 

кардиолог и ЕКГ – снемане на анамнеза и общ здравен  статус, извършване и разчитане 

на ЕКГ и RR за регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс, 

тегло, ръст в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

8.1.1.3. Пакетна цена за Преглед от офталмолог – определяне на зрителна острота, 

изследване с авторефрактометър, изследване на очно налягане без използване на 

медикаментозни средства. При предписана корекция на зрението да се издава рецепта в 

лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

8.1.1.4. Пакетна цена за Гинекологичен преглед, трансвагинална ехография  и 

цитонамазка в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

8.1.1.5. Цена за Ехомамография в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 
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8.1.1.6. Цена за Изследване на костна плътност в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС 

(цифром и словом). 

8.1.2. Обща цена в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом) за 

извършване на профилактични медицински прегледи за един служител от мъжки пол 

която е образувана като сбор от: 

8.1.2.1. Клинично-лабораторни изследвания:  

8.1.2.1.1. Пакетна цена за Пълна кръвна картина – 22 показателя с ДКК, СУЕ, общ 

холестерол, HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, билирубин, 

HbsAg, общо химично изследване на урина в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

8.1.2.1.2. Цена за УЗД абдоминален в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

8.1.2.2. Пакетна цена за Преглед от специалист по вътрешни болести, невролог, 

кардиолог и ЕКГ – снемане на анамнеза и общ здравен  статус, извършване и разчитане 

на ЕКГ и RR за регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс, 

тегло, ръст в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

8.1.2.3. Пакетна цена за Преглед от офталмолог – определяне на зрителна острота, 

изследване с авторефрактометър, изследване на очно налягане без използване на 

медикаментозни средства. При предписана корекция на зрението да се издава рецепта 

за последващо изработване на очила в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

8.1.2.4. Пакетна цена за Ехография на простатата и PSA-total /туморен маркер/ в 

лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

 

8.2. Плащането се извършва в български левове, по банков път по сметката на 

изпълнителя в срок до 10 календарни дни, след представяне на надлежно оформена 

оригинална фактура и двустранно подписан приемо-предавателен протокол, съдържащ 

изпълнените услуги, извършени през предходния месец, с който се удостоверява броя 

на прегледаните и броя на изследваните служители. 

Забележка: Възложителят ще заплаща само за реално извършени 

профилактични медицински прегледи и клинични изследвания на съответния брой 

служители (674 ориентировъчен брой в т.ч. жени 419 и мъже 255), остойностени 

по единичните цени за всеки от предвидените профилактични медицински 

прегледи и клинично-лабораторни изследвания 

 

ІІ. Изисквания към личното състояние на участниците. Критерии за подбор 

1. Изисквания към личното състояние на участниците. 

За участниците не следва да са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 7 от 

ЗОП. 

Липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се доказва с 

декларация по образец (Приложение № 4) и се подписва от лицата, които представляват 

участника. 

Липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се доказва с 

декларация по образец (Приложение № 5). Когато участникът се представлява от 

повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП се 

подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Декларациите се подават и от членовете на обединението, подизпълнителите и 

третите лица, на капацитета на които се е позовал участникът по отношение на 

критериите, свързани техническите и професионалната способности. 

Основанията за отстраняване по чл. 54, aл. 1, т. 3 ЗОП не се прилагат, когато 
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размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е не 

повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

На основание чл. 192, ал. 1 от ЗОП участникът ще бъде отстранен от участие в 

настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания. В 

случай че за участник е налице някое от описаните в настоящата документация 

основания за отстраняване, съгласно чл. 56 ЗОП същият има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. 

 

2. Изискване за правоспособност за упражняване на професионална дейност 

по чл.60 ЗОП 

Участниците следва да отговарят на регламентираните в закона условия за 

придобиването на правоспособност за осъществяване на представяните от тях 

медицински услуги, както следва: 

2.1. Участникът следва да притежава Удостоверение за регистрация на 

лечебното заведение по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) – представя се в случай че 

участниците в поръчката са лечебни заведения за специализирана извънболнична 

помощ. 

2.2. Участникът следва да притежава Разрешение за осъществяване на лечебна 

дейност по чл. 46, ал. 2 от (ЗЛЗ) – представя се в случай че участниците са лечебни 

заведения за болнична помощ. 

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 

- Декларация по образец (Приложение № 6) за съответствие с критериите за 

подбор; 

3. Изисквания към техническите и професионални способности на 

участниците по чл. 63 ЗОП 

Участникът трябва да е изпълнил поне една дейност с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата 

на подаване на офертата. 

Под „дейност с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката“ 

следва да се разбират услуги по предоставяне на периодични медицински прегледи и 

изследвания, с общо сумарно количество на извършени периодични медицински 

прегледи и изследвания на минимум 300 души. 

Документ за доказване на съответствието с поставения критерий за подбор: 

- Декларация по образец (Приложение № 6) за съответствие с критерия за 

подбор. 

 

4. Условия, на които трябва да отговарят участниците 
Участник може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 

право да изпълнява дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено (чл. 10, ал. 1 от ЗОП). 

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. 
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В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, същият 

представя копие от документ, от който е видно правното основание за създаване на 

обединението, партньорът, който представлява обединението за целите на настоящата 

обществена поръчка, правата и задълженията на участниците в обединението, 

разпределението на отговорността между тях и дейностите, които ще изпълнява всеки 

член на обединението. 

При изпълнението на обществената поръчка партньорите в обединението 

отговарят солидарно. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представи самостоятелна 

оферта. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно 

обединение. Свързани лица по смисъла на параграф 2, т. 45 от Допълнителните 

разпоредби на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници във възлагането. 

Участниците могат да използват подизпълнители, като посочат в офертата си 

подизпълнителите и дела от поръчката, който те ще изпълняват. В случай че при 

изпълнение на поръчката участникът ще ползва подизпълнители, посочените критерии 

за подбор се прилагат за подизпълнителите, съобразно вида и дела от поръчката, които 

те ще изпълняват. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря 

на посочените условия. 

Участниците могат да използват капацитета на трети лица, като докажат, че 

разполагат с техните ресурси. За целта се представя документ за поетите от третите 

лица задължения. 

В случай че при изпълнение на поръчката участникът ползва капацитета на 

трети лица, последните следва да отговарят на критериите за подбор, за доказването на 

които участникът се позовава на техния капацитет. По отношение на критериите, 

свързани с професионална компетентност, участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито образование, квалификация или 

опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще участват в 

изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет. 

Възложителят изисква участникът да замени посоченото от него трето лице, ако 

то не отговаря на някое от горните условия. 

В случай че участникът е клон на чуждестранно лице и за участието си в 

обществената поръчка се позовава на ресурсите на търговеца, съгласно чл. 36, ал. 2 от 

ППЗОП, трябва да представи доказателства, че при изпълнение на поръчката ще има на 

разположение тези ресурси. Участниците не са ограничени относно вида на тези 

доказателства – например договори, декларации и др., но същите следва да бъдат в 

оригинал или заверен препис. 

 

III. Критерий и методика за оценка и класиране на офертите 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодна 

оферта“. 

Икономическа най-изгодна оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

 

Методиката за оценяване на офертите е следната: 

 

Комплексната оценка (кЦ) в точки от 0 до 100 по критерия „най-ниска 

цена“ се получава по формулата: 

кЦ=А+В, където: 
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А - оценката в точки по показател „обща цена за извършване на профилактични 

медицински прегледи за един служител от женски пол“ – максимален брой точки 50 т.;  

В - оценката в точки по показател „обща цена за извършване на профилактични 

медицински прегледи за един служител от мъжки пол“ – максимален брой точки 50 т.;  

 

Където: 

А= [(Аmin/An) x 100)] х Ка 

Аmin е най-ниската цена, предложена за извършване на периодични медицински 

прегледи за един служител от женски пол; 

An е цената, предложена от n-тия участник за извършване на периодични 

медицински прегледи за един служител от женски пол; 

Ка е тегловен коефициент на цената – 50% или 0.50 

В=[(В min/Вn) x 100)] х Кb 

Вmin е най-ниската цена, предложена за извършване на периодични медицински 

прегледи за един служител от мъжки пол; 

Вn е цената, предложена от n-тия участник за извършване на периодични 

медицински прегледи за един служител от мъжки пол; 

Кb е тегловен коефициент на цената – 50% или 0.50 

 

Класирането на участника се извършва във възходящ ред, като на първо място се 

класира участникът с най-висока комплексна оценка. Класираният на първо място 

участник се определя за изпълнител. 

 

IV. ГАРАНЦИИ 

1. Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 4 % /четири 

на сто/ от максималната стойност на договора без ДДС, а именно 2740 (две хиляди 

седемстотин и четиридесет) лева. Определеният изпълнител сам избира формата на 

гаранцията за изпълнение - парична сума, банкова гаранция или застраховка, 

обезпечаваща изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 

Документът за гаранцията за изпълнение се представя от определения изпълнител при 

сключване на договора. 

1.1. В случай че е парична сума, гаранцията се внася в сметка на Народното 

събрание в БНБ, IBAN: BG49 BNBG 9661 3300 1707 01, BIC: BNBGBGSD.  

1.2. Банковата гаранция за изпълнение се издава в полза на Възложителя и е 

неотменяема, безусловна и изискуема при първо поискване, в което възложителят 

заяви, че изпълнителят не е изпълнил задълженията си и/или ги е изпълнил неточно. 

Банковата гаранция е със срок на валидност, равен на срока на договора, удължен с 30 

дни. Текстът ѝ задължително се съгласува с Възложителя. Възложителят упражнява 

правата си по гаранцията при условията на проекта на договор. 

1.3. Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на 

отговорността на изпълнителя, е със срок на валидност, равен на срока на договора, 

удължен с 30 дни. Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице 

по тази застраховка. Застраховката следва да покрива отговорността на изпълнителя и 

не може да бъде използвана за обезпечение на отговорността на изпълнителя по друг 

договор. Текстът на застраховката се съгласува с Възложителя. Възложителят 

упражнява правата си по застраховката при условията на проекта на договор. 
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1.4. Възложителят освобождава и усвоява гаранцията при условията, посочени в 

проекта на договора, без да дължи лихви за периода, през който същата е престояла при 

него.  

 

V. Сключване на договор 

С определения Изпълнител Възложителят сключва писмен договор, който 

включва всички предложения от офертата му. 

При сключване на договора определеният Изпълнител представя актуални 

документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие в 

обществената поръчка и критериите за подбор. 

Документите, чрез които се доказва липсата на основания за отстраняване са, 

както следва: 

- свидетелство за съдимост; 

- удостоверение от органите по приходите и удостоверение от общината по 

седалището на Възложителя и на участника; 

- удостоверение от органите на Изпълнителната агенция „Главна инспекция по 

труда“; 

- гаранция за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от  максималната 

стойност на договора без ДДС. 

Документите, чрез които се доказва изпълнението на поставените критерии за 

подбор са, както следва: 

- Заверено копие от Удостоверение за регистрация на лечебното заведение по Закона за 

лечебните заведения /ЗЛЗ/ – представя се, в случай че участниците в поръчката са 

лечебни заведения за специализирана извънболнична помощ;  

- Заверено копие от Разрешение за осъществяване на лечебна дейност по чл. 46, ал. 2 от 

3ЛЗ – представя се, в случай че участниците са лечебни заведения за болнична помощ;  

- Списък на извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета и обема 

на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършените дейности. 

 

VI. Оферти за участие 

1. Всеки участник може да представи само една оферта, като участва за 

изпълнение на цялата поръчка. 

При изготвяне на офертата участникът следва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

Офертата се изготвя само в един вариант, съобразно изискванията на 

възложителя. Не се допуска предлагане на алтернативни решения (повече от един 

вариант). 

Офертата задължително следва да включва пълния обем на поръчката. Не се 

допуска оферта за част от обществената поръчка. 

2. Съдържание на офертата. 

Офертата следва да съдържа техническо и ценово предложение, изготвени в 

съответствие с приложените към настоящата документация образци (Приложение № 2 

и Приложение № 3). 

 

2.1. Техническо предложение в съответствие с изискванията на 

възложителя, което се изготвя съобразно приложения образец (Приложение № 

2). 

Техническото предложение на участниците следва да съдържа: 

• описание на начина на изпълнение на обществената поръчка, в това 
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число срок за изпълнение на услугите, местоизпълнение на поръчката; 

• изрично изявление, че при изготвяне на офертата са спазени 

задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на 

заетостта и условията на труд; 

• декларация, че се задължава в случай, че бъде избран за изпълнител на 

обществената поръчка, да представи при сключване на договора актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от участие, както и гаранция 

за изпълнение в размер на 4 % (четири процента) от максималната му обща стойност му 

без ДДС. 

 

2.2. Ценово предложение в съответствие с изискванията на възложителя, което 

се изготвя съобразно приложения образец (Приложение № 3). 

В ценовото си предложение участникът посочва: 

1. Обща цена в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом) за извършване 

на профилактични медицински прегледи за един служител от женски пол, която е 

образувана като сбор от: 

1.1. Клинично-лабораторни изследвания:  

1.1.1. Пакетна цена за Пълна кръвна картина – 22 показателя с ДКК, СУЕ, общ 

холестерол, HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, FT3, FT4, 

ТSH, билирубин, HbsAg, общо химично изследване на урина в лева без вкл. ДДС и с 

вкл. ДДС (цифром и словом); 

1.1.2. Цена за УЗД абдоминален в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

1.2. Пакетна цена за Преглед от специалист по вътрешни болести, невролог, 

кардиолог и ЕКГ – снемане на анамнеза и общ здравен  статус, извършване и разчитане 

на ЕКГ и RR за регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс, 

тегло, ръст в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

1.3. Пакетна цена за Преглед от офталмолог – определяне на зрителна острота, 

изследване с авторефрактометър, изследване на очно налягане без използване на 

медикаментозни средства в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом). При 

предписана корекция на зрението да се издава рецепта; 

1.4. Пакетна цена за Гинекологичен преглед, трансвагинална ехография  и 

цитонамазка в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

1.5. Цена за Ехомамография в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

1.6. Цена за Изследване на костна плътност в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС 

(цифром и словом). 

2. Обща цена в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом) за извършване 

на профилактични медицински прегледи за един служител от мъжки пол която е 

образувана като сбор от: 

2.1. Клинично-лабораторни изследвания:  

2.1.1. Пакетна цена за Пълна кръвна картина – 22 показателя с ДКК, СУЕ, общ 

холестерол, HDL, LDL, триглицериди, глюкоза, креатинин, ASAT, ALAT, билирубин, 

HbsAg, общо химично изследване на урина в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 
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2.1.2. Цена за УЗД абдоминален в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и 

словом); 

2.2. Пакетна цена за Преглед от специалист по вътрешни болести, невролог, 

кардиолог и ЕКГ – снемане на анамнеза и общ здравен  статус, извършване и разчитане 

на ЕКГ и RR за регистриране на болести на кръвообращението, измерване на пулс, 

тегло, ръст в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

2.3. Пакетна цена за Преглед от офталмолог – определяне на зрителна острота, 

изследване с авторефрактометър, изследване на очно налягане без използване на 

медикаментозни средства в лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом). При 

предписана корекция на зрението да се издава рецепта за последващо изработване на 

очила; 

2.4. Пакетна цена за Ехография  на простатата и PSA-total /туморен маркер/ в 

лева без вкл. ДДС и с вкл. ДДС (цифром и словом); 

Забележка: Възложителят ще заплаща само за реално извършени 

профилактични медицински прегледи и клинични изследвания на съответния брой 

служители (674 ориентировъчен брой в т.ч. жени 419 и мъже 255), остойностени по 

единичните цени за всеки от предвидените профилактични медицински прегледи и 

клинично-лабораторни изследвания. 

Ценовото предложение следва да съдържа изирчна декларация, че съответният 

участник приема предложения в раздел I, т. 8 от документацията към обявата начин на 

плащане. 

Посочените цени включват всички разходи по изпълнение предмета на 

поръчката. 

Предложените цени са определени при пълно съответствие с условията от 

документацията и техническата спецификация към нея. 

Евентуални грешки и/или неточности водят до отстраняването на 

съответния участник. 

Несъответствия между цифрова и изписана с думи цена водят до 

отстраняването на съответния участник. 

 

Всички цени, оферирани от участника, следва да бъдат положителни числа, 

посочени с точност до втория знак след десетичната запетая. 

3. Към офертата задължително се прилагат, изчерпателно описани и следните 

документи: 

3.1. Опис на представените документи в оригинал и по образец (Приложение    

№ 9). 

3.2. Данни за участника (ЕИК - единен идентификационен код, съгласно чл. 23,  

ал. 4 от Закона за Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с 

нестопанска цел - ако е юридическо лице; данни по документ за самоличност - ако е 

физическо лице), включително наличие на регистрация по ЗДДС, координати за връзка, 

телефон, факс, лице за контакти, обслужваща банка - Приложение № 1 към настоящата 

документация. 

3.3. Договор за създаване на обединение за участие в обществената поръчка 

(когато участникът е обединение, което не е юридическо лице) съобразно условията, 

посочени в раздел II, т. 5 от документацията за участие; 

3.4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – 
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по образец (Приложение № 4); 

3.5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 6 от ЗОП – по 

образец (Приложение № 5); 

3.6. Декларация за съответствие с критериите за подбор – по образец 

(Приложение № 6); 

3.7. Декларация за съгласие на подизпълнител/трето лице (Приложение № 7) 

(ако е приложимо), придружена с доказателства по чл. 66, ал. 2 от ЗОП при участие на 

подизпълнител или доказателства по чл. 65, ал. 4 от ЗОП при участие на трето лице; 

 

VII. Срок на валидност на офертите: съобразно посочения в обявата за 

поръчката. 

 

VIII. Подаване на оферти 

Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик (опаковка) с надпис: 

„Оферта за участие в обществена поръчка с предмет: „Провеждане на задължителни 

периодични прегледи на парламентарните служители“. Върху плика се посочват 

наименованието на участника, точен адрес за кореспонденция, телефон, факс и 

електронен адрес. 

 

Офертите се подават в сградата на Народното събрание, София, пл. „Княз 

Александър I" № 1, отдел „Административно обслужване" - Деловодство, тел. 02/939 30 

59. Офертите следва да са постъпили на посочения адрес до 17:30 часа на датата, 

посочена в обявата за поръчката. 

 

IX. Отваряне на офертите 

Офертите ще бъдат отворени в сградата на Народното събрание, София, пл. 

„Княз Александър I" № 1, зала 132 на датата и часа, посочени в обявата за поръчката. 

На отварянето на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени 

представители, при спазване на установения режим за достъп до сградата. 

 

Съгласно разпоредбата на чл. 188, ал. 2 ЗОП възложителят удължава срока за 

получаване на офертите с най-малко три дни, когато в първоначално определения срок 

са получени по-малко от три оферти. Съгласно ал. 3 на същата разпоредба след 

изтичане на удължения срок възложителят разглежда и оценява получените оферти 

независимо от техния брой. 

 

За неуредените въпроси от настоящата обява ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и ППЗОП и приложимите разпоредби на действащото 

законодателство в Република България. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 Данни за участника (образец) 

Приложение № 2 Образец на техническо предложение 

Приложение № 3 Образец на ценово предложение 

Приложение № 4 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП (образец) 

Приложение № 5 Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 

- 6 от ЗОП (образец) 
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Приложение № 6 Декларация за съответствие с критериите за подбор 

(образец) 

Приложение № 7 Декларация за съгласие на подизпълнител/трето лице 

(образец) 

Приложение № 8 Проект на договор 

Приложение № 9 Опис на представените документи (образец) 
 

Съгласували: 

 

…………………...…….………., дата ………………. 

Миглена Везиева, директор на дирекция УЧР 

 

…………………………., дата …………………… 

Р. Дубарова, финансов контрольор, сектор „ФК“ 

 

………….………………., дата ………………………………… 

Б. Цонкова, директор на дирекция „ПБФ“ и гл. счетоводител 

 

…………………………., дата ………………… 

Р. Кожухаров, директор на дирекция „ПДОП“ 

 

……………………………, дата ………………………… 

Е. Цанева, началник на отдел „ПД“, дирекция „ПДОП“ 

 

……………...…………….., дата …………………………… 

С. Андонова, началник на отдел „ОП“, дирекция „ПДОП“ 

 

Изготвили: 

 

…………………………, дата …………………………………............. 

Евелина Великова –държавен експерт в отдел „Бюджет“, дирекция „ПБФ“ 

 

……………………………, дата ……………………… 

Илияна Дамянова, държавен експерт в дирекция УЧР 

 

……………………………, дата ……………………… 

Силвия Кирилова, държавен експерт в дирекция УЧР 

 

…………………………, дата ……………................................. 

Ир. Георгиева, главен експертен сътрудник в отдел „ОП“, дирекция „ПДОП“ 


