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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: П- 03-11/15.08.2018 

  

 Възложител: Регионална здравна инспекция- Хасково 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 3047 

Адрес: гр. Хасково, ул. Патриарх Евтимий  2 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Соня Димитрова Недялкова 

Телефон: 038665489 

E-mail: razi@escom.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 

[] Доставки 

X Услуги 

Предмет на поръчката: "Проучване, докладване и разработване на политики в областта на 

промоцията и превенцията на общественото здраве", финансирана по проект № B2.9a.09 

«Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените места /HEALTHY 

MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-

A Гърция - България 2014- 2020. 

  

Кратко описание:  
Изпълнението на предмета на поръчката включва шест основни ключови дейности, както следва: 

- Ключова дейност 1: Идентифициране на социалноикономическите характеристики на 

населението, заболеваемост, обхват на здравните услуги в района на общините Момчилград и 

Крумовград.  

-Ключова дейност 2: Изготвяне на синтезиран доклад от проведеното проучване на социално-

икономическите характеристики на населението, заболеваемост, обхват на здравните услуги в 

района на общините Момчилград и Крумовград. 

- Ключова дейност 3: Изготвяне на протоколи от проведени проучвания на най- 

разпространените болести в района на общините Момчилград и Крумовград. 

- Ключова дейност 4: Изготвяне на трансграничен превантивен план за здравни политики за 

- Ключова дейност 5: Проучване (оценка) на превантивния план за здравни политики към 

резултатите от пилотните дейности. 

-Ключова дейност 6: Изготвяне на бизнес план за организиране и създаване на инструмент за 
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превенция и първична здравна помощ. 

  

Място на извършванеОбщина Момчилград и Община Крумовград  

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 35855.50 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да Х 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 В обществената поръчка може да участва 

всеки, който отговаря на условията,  посочени в Закона за обществените поръчки (ЗОП), 

Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки (ППЗОП) и посочените в 

настоящата обява изисквания на Възложителя, 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: За изпълнение на обществената поръчка може да подаде 

оферта всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 

обединения, както и всяко друго образувание, което има право да извършва доставката, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено, и за което отсъстват  обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП.  

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: няма 

  

Икономическо и финансово състояние:  няма 

  

Технически и професионални способности:  
1. Участникът следва да е изпълнил най-малко 1 (една) дейност с предмет и обем, идентични или 

сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнена през последните 3 (три) години от датата 

на подаване на офертата.  

Като сходни с предмета и обема на настоящата поръчка Възложителят приема дейности 

свързани с изготвяне на поне 1 (едно) проучване и/или оценка и/или експертно становище в 

сферата на общественото здраве или еквивалент.Съответствието си с това изискване 

участниците удостоверяват като попълват списъка в част IV, раздел В, поле 1б в ЕЕДОП - 

(Приложение No 2), с извършените дейности, които са идентични или сходни с предмета на 

настоящата поръчка, с посочване на стойности, дати и получатели.  

2. Участникът следва да разполага с персонал и/или с ръководен състав с професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: 

- Експерт №1: Проучвания и ръководител на екип. Да притежава висше образование по 

специалности в областта на социалните, стопански и/ или правни науки и/или в областта на 

технически науки или еквивалент; минимум 5 години професионален опит в областта на 

стопански и /или правни и/или технически науки или еквивалент; минимум 3 години специфичен 

опит в изследователска и/или аналитична дейност, свързана с анализи и проучвания и да е 

изпълнявал ръководна функция в минимум 1 (един) проект/дейност в област, сходна или еднаква 

с предмета на поръчката. 

- Експерт №2 – Обществено здраве 1. Да притежава висше образование по специалности в 

областта на обществено здраве и/или здравен мениджмънт и/или социална медицина или 

еквивалент; минимум 3 години професионален опит в сферата на общественото здраве и/или 

изпълнени дейност/дейности за изготвяне на минимум 1 брой разработки/анализи/рецензии в 
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област, сходна или еднаква с предмета на поръчката. 

- Експерт №3- Обществено здраве 2. Да притежава висше образование по специалности в 

областта на обществено здраве и/или здравен мениджмънт и/или социална медицина или 

еквивалент; минимум 3 години професионален опит в сферата на общественото здраве и/или 

изпълнени дейност/дейности за изготвяне на минимум 1 брой разработки/анализи/рецензии в 

област, сходна или еднаква с предмета на поръчката. 

-Експерт №4- Здравни политики. Да притежава висше образование по специалности в областта 

на стопанско управление и/или социална медицина или еквивалент;  минимум 3 (три) 

години професионален опит в сферата на здравеопазването и/или изпълнени дейност/дейности за 

изготвяне на минимум 1 (един) брой разработки/анализи/рецензии в област, сходна или еднаква 

с предмета на поръчката. 

- Експерт №5- Преводач. Да притежава минимална образователно-квалификационна степен - 

средно образование с документ, доказващ владеене на английски език; минимум 1 година опит в 

превод от и на английски език.  

3. Участникът следва да е сертифициран по EN ISO 17100 или еквивалент, в който са определени 

изискванията за доставяне на качествени преводачески услуги.  

За доказване на това обстоятелство се представя Декларация- свободен текст, в която се посочва 

информация за внедрената система за осигуряване на качеството, както и копие на валиден 

сертификат. 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): Не 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: 

Х Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      Х Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Предложен срок за изпълнение на поръчката                                         Тежест: 30 

 Име: Предлагана цена                                                                                            Тежест: 70 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 27. 08.2018                     Час:16:00  

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 27.02.2019                      Час: 16:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 28.08.2018                     Час: 10:00 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Хасково, ил. Патриарх Евтимий 2, ет. 2, Регионална 

здравна инспекция- Хасково 
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 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:  Х Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо:  

Проект № B2.9a.09 «Политики за осигуряване на достъп до здравни услуги до отдалечените 

места /HEALTHY MUNICIPALITY/», финансиран по Програмата за трансгранично 

сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014- 2020 

  

 
 

 Друга информация (когато е приложимо):  

I.  Приложение към обявата 

Информация към обява за събиране на оферти по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП 

Приложение No 1 – Опис на представените документи, съдържащи се в офертата;  

Приложение No 2 - Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП);  

Приложение No 3 – Техническо предложение; 

Приложение No 3А - Автобиография на експерта; 

Приложение No 4 – Ценово предложение; 

Приложение No 5 – Проект на договор. 

 

I. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА  

В запечатаната непрозрачна опаковка, участникът следва да представи следните документи и 

образци:  

1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата (Приложение No 1 образец), 

подписан от представляващия участника. Описът се поставя като първи начален документ в 

предложението на участника.  

2. Единен европейски документ за обществени поръчки за участника в съответствие с 

изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо – ЕЕДОП за всеки от 

участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки подизпълнител и за всяко 

лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на поръчката – по образец 

Приложение No 2.  

2.1. В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват данни 

относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 

компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, са длъжни да предоставят информация;  

2.2. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в обществената поръчка и 

не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да изпълни критериите за подбор, 

попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на различие в декларираните обстоятелства, 

свързани с личното състояние или при необходимост от защита на личните данни, се попълва 

отделен ЕЕДОП за всяко или за някое от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП. В случаите, когато се 

подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат 

само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника 

(икономическия оператор).  

2.3. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва капацитета 

на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, представя отделен 

ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да отговарят на съответните 

критерии за подбор, за доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях 

не следва да са налице основанията за отстраняване от поръчката. Участникът (икономически 

оператор) попълва раздел В „Информация относно използването на капацитета на други 

субекти“ на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП надлежно 

попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В ЕЕДОП се посочва 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ „Основания за 
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изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на ресурса, който се предоставя 

за използване.  

2.4. Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва един или 

повече подизпълнители, представя попълнен отделен ЕЕДОП за всеки един от 

подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор 

съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва да са налице 

основания за отстраняване от поръчката. Участникът (икономически оператор) попълва раздел Г 

„Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да използва“ 

на част ІІ от ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки 

подизпълнител надлежно попълнен и подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП 

подизпълнителят/лите посочват информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и 

попълват част ІІІ „Основания за изключване“.  

2.5. При подаване на офертата участниците декларират в част III, раздел Г в ЕЕДОП – 

(Приложение No 2), липсата на основания по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС).  

3. Техническо предложение по образец на Приложение No 3, което включва: 

3.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният 

представител на участника.  

Документът за упълномощаване се представя, когато офертата или някой документ от нея не е 

подписан от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалната му регистрация, а 

от изрично упълномощен негов представител. Същият следва да съдържа всички данни на 

лицата – упълномощен и упълномощител, както и изрично изявление, че пълномощникът има 

право да подпише офертата или отделни документни от нея.  

Документът за упълномощаване следва да бъде с нотариална заверка на подписа за лицето, 

подписващо офертата - (в оригинал или заверен от участника препис).  

3.2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Приложение No 3 образец) – 

образецът се попълва от участника в съответствие с техническата спецификация и изискванията 

на Възложителя.  

Участникът следва да декларира обстоятелствата посочени в образеца и опише своето 

предложение за изпълнение на настоящата обществена поръчка.  

4. Изисквания към Техническото предложение.  

За изпълнение на поръчката предложението на участника следва да отговоря на изискванията на 

техническата спецификация и да има най-малко следното съдържание:  

Концепция за изпълнение на поръчката, в която е описан подходът и методологията за 

изпълнение на поръчката и съответните дейности към нея, чрез които ще се гарантира 

постигане на целите й, организацията на работа, използваните ресурси.  

 

предотвратяване и преодоляване на последиците от настъпването на идентифицираните от 

Възложителя рискове и допускания. Възложителят дефинира следните 3 (три) риска:  

- закъснение в изпълнението;  

- некачествено изпълнение; 

- частично неизпълнение.  

В случай, че участник е представил концепция и/или план-график и/или стратегия за управление 

на риска, които не отговарят на посочените по-горе условия се отстранява от участие.  

Към техническото предложение задължително се прилагат автобиографии (CV) на експертите, 

които ще изпълняват/отговарят за поръчката с посочена професионална компетентност, съгласно 

Приложение No 3А – образец, в която се посочва образованието, специалност, професионален 

опит, изпълнени дейности, изготвени документи и декларация за разположение на експерта за 

изпълнение на поръчката, както и да приложи доказателства, които да доказват професионалната 

компетентност на експерта в съответствие с изискванията на Възложителя.  

Доказателствата могат да включват копия от дипломи, копия от договори, сертификати, 

референции от работодатели/възложители и други подходящи документи доказващи 

професионалната компетентност на експерта. Всички доказателства се представят на български 

език или придружени с превод на български език, ако са на чужд език.  

Към техническото предложение се представят и документи, доказващи внедренета система за 
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осигуряване на качеството на преводаческите услуги.  

5. Ценовото предложение се изготвя по образеца на Приложение No 4.  

Цената се представя в лева, с точност до втория знак след десетичната запетая и да включва 

всички разходи за изпълнение на поръчката.  

Ако предложението е представено с повече знаци, то се разглежда като се вземе предвид 

изписаното до втория знак. При разлика в изписването на цената с думи и цифри предимство има 

изписаното с думи. Ако цената е написана няколко пъти с думи или с цифри, при различие важи 

най-малката сума.  

Отговорността за допуснати грешки или пропуски в изчисленията на предложената цена е на 

участника.  

Участник, който не представи ценово предложение по Приложение No 4 или то не отговаря на 

обявените условия на поръчката, или надвишава определената прогнозна стойност ще бъде 

отстранен от участие в обществената поръчка на основание чл. 107, т. 2, б.”а” от ЗОП.  

6. Документите по т. 1.3 от раздел III на настоящата информация към обява за събиране на 

оферти, когато е приложимо. 
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