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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 
Изх. № РД02-972/19.03.2020г. 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: [ 520 ] 

  

 Възложител: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД 

Поделение (когато е приложимо):  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00748 

Адрес: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1 

Лице за контакт (може и повече от едно лица):Петя Миткова Попова – Специалист 

обществени поръчки 

Телефон: 066 800638 

E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com 

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: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните 
уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 
и ул. ”Брянска” №1. 

  

Кратко описание: „Избор на изпълнител за абонаментна поддръжка на асансьорните 
уредби на МБАЛ „Д-р Тота Венкова” АД – Габрово  в сградите на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 
и ул. ”Брянска” №1. 
Поръчката е разделена на 2 /две/ обособени позиции: 

Обособена позиция №1 -  Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” №1 – стационар и 

АГ комплекс 

Обособена позиция №2 - Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша Консултативна 
поликлиника 
 

Място на извършване: гр. Габрово, ул. „Д-р Илиев Детския” №1, МБАЛ „Д-р Тота Венкова” 
АД и ул. ”Брянска” №1 
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 31 416,67 лв. 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: Обособена позиция №1 Асансьорни уредби на ул. ”Д-р Илиев Детския” 

№1 – стационар и АГ комплекс 

 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 30 000 лв. 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: Обособена позиция №2 Асансьорни уредби на ул. ”Брянска” №1 – бивша 

Консултативна поликлиника 

 

 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):  1 416,67 лв. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Кандидат или участник в процедура за обществена поръчка може да бъде всяко българско 

или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и 

всяко друго образование, което има право да изпълнява строителство, доставки или 

услуги съгласно законодателството на държавата, в която то е установено и което 

отговаря на условията, посочени в ЗОП и обявените изисквания в указанията за участие. 

 

Изисквания за личното състояние: Не може да участва в провежданата обществена поръчка 

участник при който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1 от ЗОП, както и 

обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата. 

Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1от ЗОП има право да представи 

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

наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП.  

На основание 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.), дружествата 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и контролираните от тях 

лица не могат пряко или косвено да участват в процедурата, включително и чрез 

гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен ако не е налице изключението по чл. 

4 от същия закон. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: На основание чл. 60, ал. 1 

ЗОП, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор 

на асансьори (НБЕТНА), участниците следва да са лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 
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от Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Лицата следва да 

притежават удостоверение за извършване на дейности по поддържане и ремонтиране на 

асансьори, издадено от председателя на Държавната агенция за метрологичен и 

технически надзор /или еквивалентно такова/ или оправомощени от него длъжностни 

лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“. За да получат 

горепосоченото удостоверение, лицата следва да отговарят на изискванията на чл. 34 от 

НБЕТНА. 

Доказване: При подаване на офертата участникът представя декларация, в която посочва 

номера на удостоверението, което притежава. С оглед факта, че регистърът по чл. 36, ал. 1 

ЗТИП е публичен, възложителят не изисква представянето на удостоверението на хартиен 

носител. 

  

Икономическо и финансово състояние: няма 

  

Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил поне 

една услуга, която да е идентична или сходна с предмета и обема на обществената 

поръчка, съответно при участие за една, няколко или всички обособени позиции, 

изпълнена през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на сумите, датите и получателите. 

 

Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да 

се разбира: „абонаментна поддръжка на асансьорните уредби.”. 

 Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет, 
идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като представи Списък на 
услугите съгласно чл.64, ал.1 т.2 от ЗОП. 

  

 
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: 

[х] 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) 02.04.2020 г.               Час: (чч:мм) 16:30 часа 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.05.2020г..                    Час: (чч:мм) 16:30 часа 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.04.2020г. 10:30 часа 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово 

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни 

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

в които се извършва отварянето. 

 

  

 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 [х] Не         

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

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): Всички документи се поставят в 

опаковката с офертата. Опаковката трябва да съдържа следните документи: 

1. Оферта, съдържаща данните на участника – попълнена по ОБРАЗЕЦ № 1 

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка; 

3.  При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие 

с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При 

участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно 

правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено 

от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана 

непрозрачна опаковка; 

4. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с 

подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – ОБРАЗЕЦ 

№2; 

5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, съгласно 

приложения към документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в 

общата запечатана непрозрачна опаковка;    

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

оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;    

Основанията в декларацията по чл. 54, ал. 1, .т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които 

представляват участника/кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения 

от тези органи. 

Съгласно чл. 192, ал. 3, от ЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 
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54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП 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 се подписва от лицето, което може самостоятелно да го 

представлява.  

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, 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:  

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви 

и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е 

влязъл в сила. 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 

настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. 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. 

7. Декларация, в която се посочва номера на удостоверението за извършване на 

дейности по поддържане и ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на 

Държавната агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него 

длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически надзор“ или 

еквивалентен такъв. 

8. Списък на услугите съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП 

9. Техническо предложение съдържащо: 

а) документ за упълномощаване, когато лицето което подписва офертата, не е 

законният представител на участника – оригинал или нотариално заверено копие; 

б) Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с 

техническата спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно ОБРАЗЕЦ № 3; 

в) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно ОБРАЗЕЦ № 

4, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в 

оригинал; 

Подават се толкова Технически предложения за изпълнение на поръчката за колкото 

обособени позиции участникът участва, максимум 2бр. Всяко техническо предложение 

следва да съдържа описаните по-горе документи. (т.9 – а), б) и в)). 

10. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл. 

3, т. 8 или наличие на изключенията по 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 (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС). 

11. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носител) – ОБРАЗЕЦ 

№ 5. – подават се толкова образци – „Предлагани ценови параметри“ за колкото обособени 

позиции участникът участва. При определяне на крайната цена за абонаментна поддръжка 

на асансьорните уредби, същата не трябва да надвишава сумата от 36 000 лв./ словом: 
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тридесен и шест хиляди лева/ за Обособена позиция 1 и 1 700 лв. /словом: хиляда и 

седемстотин лева/ за Обособена позиция 2 с  включено ДДС. Участник, оферирал по-висока 

цена от пределната стойност, ще бъде отстранен от участие при възлагането на поръчката 

на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП. 

 

Указания: Цените за изпълнение на услугата по настоящата поръчка следва да бъдат 

крайни, предложени в лева с точност до втория знак след десетичната запетая с включен 

ДДС. Непълна оферта за съответната обособена позиция е основания за отстраняване на 

участника.  

Цените следва да включват всички разходи (транспортни и др.)във връзка с 

изпълнението на всички дейности по настоящата обществена поръчка. 

Не се допускат варианти на ценовите предложения. 

 

Участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация по образец за 

обстоятелства по чл.59, ал.1, т.3 – Приложение № 2 от ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА 

ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕ НА ПАРИ; 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 19.03.2020г. 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) д-р Минко Цвятков Михов 

Длъжност: Изпълнителен директор 
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