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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:  3 от 16.03.2020 г. 

  

Възложител: Община Балчик 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00479 
Адрес: гр. Балчик, пл. 21 септември № 6 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Милен Йорданов 
Телефон: [0579 71036……] 
E-mail: m.yordanov@balcik.bg 
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[Х] Доставки 
[] Услуги 

 
  
Кратко описание:   
Предмет на доставката е преносимо медицинско оборудване, необходимо за предоставяне на 
здравни грижи в домашна среда на потребителите на услуги  по Проект BG05M9OP001-2.037-
0002 „Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община 
Балчик“ 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ на доставката на преносимо медицинско оборудване  ще бъде отговорен за 
следното: 
Да достави ново, неупотребявано медицинско преносимо оборудване, което да отговаря на  
заложените минимални технически изисквания от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ,  необходими за изпълнение 
на дейностите по Проекта с цел да  бъдат предоставени социални услуги и качествена грижа в 
домашна среда за възрастни в риск и с увреждания.   
Оборудването, което трябва да бъде закупено е следното:  Портативен ехограф с цветен доплер  
с  минимум два трансдюсера, количка, принтер и автономно захранване (батерия), 
Дефибрилатор, ЕКГ апарат , Количка за ЕКГ апарат, Лекарска чанта , Спешна чанта– 
оборудвана, Теглилка с ръстомер , Инфузионна помпа (с Drug library), Пациентен монитор , 
Медицинска спешна количка, Хидравлична количко-носилка , Стойка за инфузии, Бактерицидна 
лампа 30 W, Параван трикрил, Мобилен апарат за измерване на кръвно налягане. Максимално 
допустимите стойности и минималните изисквания към техническите параметри на 
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медицинското оборудване, което трябва да бъде доставено са подробно разписани в 
Документацията към настоящото обявление. 
 ВАЖНО! При евентуално посочване на определена марка, модел, наименование на 
производител, сертификат, стандарт или друго подобно в настоящата спецификация, както и 
навсякъде другаде от документацията за настоящата процедура, следва да се има предвид, че е 
допустимо да се предложи еквивалент. 
 
ВАЖНО! ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА ДОСТАВКА ТРЯБВА ДА ВКЛЮЧВА САМО НОВО И 
НЕУПОТРЕБЯВАНО МЕДИЦИНСКО ОБОРУДВАНЕ. 
  
Място на извършване: [гр. Балчик, пл. 21 септември № 6] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [48 208.66 лв. (четиридесет и осем 
хиляди двеста и осем лв. и 66 ст.)] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х]Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 
  
Наименование: [] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ лв. ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
 
Номер на обособената позиция: [ ] 
  
Наименование:  
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ лв.] 
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [На основание чл.54, ал.1 от ЗОП възложителят отстранява 
от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, някое от следните 
обстоятелства:  
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 108а, чл. 
159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 
321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;  
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на 
тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;  
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 кандидата или участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване 
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;  
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП;  
5. е установено, че:  
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;  
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 
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– 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;  
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.  
Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1. се попълват 
в относимите образци, които Възложителят е приложил, както следва:  
2. Основанията по т.1, 2. и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника или кандидата, 
членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат правомощия да 
упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  
3. Основанията по т.3. не се прилагат, когато:  
- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси;  
- 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. ] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [ 
 - Участниците да са вписани в търговския регистър. В случай, че участникът е чуждестранно 
лице той може да представи валиден еквивалентен документ или декларация или удостоверение, 
издадени от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава 
- страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, доказващи вписването 
на участника в съответен регистър на тази държава. 
- Участник в настоящата процедура следва да притежава валидно Разрешение за търговия на 
едро с медицински изделия, съгласно чл.77 от Закона за медицинските изделия, издадено от 
ИАЛ или друг документ, удостоверяващ правото му да търгува с медицински изделия, издаден 
от компетентен орган на съответната държава. Обстоятелството се доказва с представяне на 
Заверено копие от Разрешението за търговия на едро с медицински изделия, издадено по реда на 
чл.77 от ЗМИ или документа, удостоверяващ правото на участника да търгува с медицински 
изделия, издаден от компетентния орган на съответната държава. 
- В ЕЕДОП Част II: „Информация за икономическия оператор” т. А: Информация за 
икономическия оператор, в изискването „Идентификация” следва да се посочи ЕИК на 
участника и разрешението за извършване на търговия на едро с медицински изделия. 
- За доказване на съответствието с изискванията на посочените участниците следва да посочат 
необходимата информация в таблица В: Технически и професионални способности, част IV 
„Критерии за подбор" на ЕЕДОП. 

  
Икономическо и финансово състояние: [неприложимо!] 
  
Технически и професионални способности: [Участниците трябва да имат опит в изпълнението 
на минимум 1 /една/ доставка, която е еднаква или сходна с предмета на настоящата обществена 
поръчка, изпълнена през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертата, 
посочена в обявата.  
Под сходни или еднакви доставки на предмета на настоящата поръчка се разбират доставки на 
оборудване и/или еквивалент. 
Участникът да има на разположение за срока на изпълнение на договора екип от експерти, 
притежаващ компетентност, покриваща спецификата на поръчката. 
Предлаганият от участника екип трябва да бъде в следния минимален състав и да отговаря на 
посочените по–долу изисквания:  
Ключов експерт „Ръководител на проекта“ - висше образование, минимум образователно-
квалификационна степен „бакалавър” в някоя от следните области: икономика, мениджмънт, 
право, технически науки. 
Ключов експерт: „Медицинско оборудване”  -  Висше образование в областта на  предлаганата 
Медицинска техника и консумативи.                                                                   
Документи за доказване на професионалната квалификация и опита на ключовите експерти:  
документи, доказващи обстоятелствата, посочени в ЕЕДОП: копия на дипломи и удостоверения 
за правоспособност/сертификати – за доказване на професионалната квалификация и 
правоспособност; копия на трудови/граждански договори – за доказване, че предложения 
експерт не се явява  трето лице за кандидата;] 
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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 
[Х] Най-ниска цена 
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  
  
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [27.03.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [16:00 часа] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [16.06.2020 г.]                      Час: (чч:мм) [16:00 часа] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [30.03.2020 г.] 
  
Място на отваряне на офертите: [Сградата на община Балчик, заседателна зала] 
  

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 BG05M9OP001-2.037-0002 
„Подобряване достъпа до социални услуги и до по-добра пригодност за заетост в Община 
Балчик“, финансиран  по  Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ 
„Балчик – Генерал Тошево“, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“2014-2020, 
чрез подхода  ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ]  
  
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
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Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [16.03.2020 г.] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Николай Добрев Ангелов] 
Длъжност: [Кмет] 

 


