
A O
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aoD.ba

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

Номер на обявата: 0002

Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ
Поделение (когато е приложимо): [...... ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00732
Адрес: 5500 гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27
Лице за контакт: Румяна Петрова Нановска -  Изпълнителен директор
Телефон: 068/667250,068/603370, факс 068/603371
E-mail: mbal_lovech@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: Q Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: h ttp ://w w w .m ba l-lovech .com /p roceduri_co lle c t.h tm
Приемане на документи и оферти по електронен път: Q Да [х] Не

Обект на поръчката:
0 Строителство 
[х] Доставки 
Q Услуги
Предмет на поръ чката : Избор на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за храна на 
служителите на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ“ съгласно чл.2, ал.2 от Наредба 
№ 11 от 21 декември 2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или 
добавки към нея -  за срок от 12 (дванадесет) месеца от датата на влизане в сила на договора с 
избрания изпълнител. Изпълнителят е длъжен за извършва доставка на ваучери по номинална 
стойност на купюрите, както сл ед в а :

- ваучери с  номинал 2,00 лв. -  д о  29 200 (двадесет и д евет хиляди  и двеста) броя;
Броят на ваучерите е ориентировъчен, зависи от нуждата и необходимостта на възложителя, и не 
обвързва последния да ги закупи в пълен обем.
О бект на настоящата обществена поръчка е „доставка на стоки, осъществявана чрез покупка” по 
смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2, предложение първо от ЗОП.
Код по CPV - 30199770 - купони за храна.

Място на извършване: Касата на МБАЛ ”ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ” - 5500 гр. 
Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27, етаж № 2, Административна част.

Обща прогнозна стойност на поръчката (е ле., без ДДС): Прогнозната стойност на поръчката за срок 
от 12/дванадесет/ месеца без данък върху добавената стойност (ДДС), известна му към датата на
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нейното откриване е в размер до 60152.00 лв. (шейсет хиляди сто петдесет и два лева и 00 ст.)
без ДДС.
Като прогнозната стойност е сформирана съгласно прогнозното количество ваучери за храна -  
29 200 (двадесет и девет хиляди и двеста) броя, с номинална стойност 2 /два/ лв. на брой. И 
стойността на услугата по отпечатване, опаковане и доставка на ваучерите за храна.
Участниците не трябва да превишават в ценовите си предложения прогнозната стойност. 
Възложителят указва, че на основание чл. 107, т. 2, буква „а“ ЗОП ще отстрани от участие в 
процедурата участниците, които са предложили цена, която надвишава посочената прогнозна 
цена, която да се счита за пределна цена за изпълнение на поръчката. Тази пределна цена е 
съобразена с финансовия ресурс на Възложителя.

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 (когато е приложимо): 
в т.ч.:
При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 
съответствие с критериите за подбор, чрез представяне на Единен европейски документ за 
обществени поръчки (ЕЕДОП). При участие на обединения, ЕЕДОП се представя за всеки от 
участниците в обединението. В ЕЕДОП се предоставя съответната информация, изисквана от 
Възложителя, и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните 
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
1.2. Лично състояние на участниците 
Основания за задължително отстраняване
В съответствие с чл. 54, ал. 1 от ЗОП, Възложителят отстранява от участие в процедурата за 
възлагане на обществената поръчка всеки участник, за когото е налице някое от следните 
обстоятелства:
1.2.1. е осъден с влязла в сила присъда 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;
1.2.2. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга 
държава членка или трета страна;
1.2.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
1.2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
1.2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на 
основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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;
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1.2.6. 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;
* Забележка: т.1.2.6. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или 
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната 
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
1.2.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
"Конфликт на интереси" е налице, когато възложителят, 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, 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.
Основанията по т. 1.2.1., 1.2.2 и 1.2.7 се отнасят за лицата, които представляват участника или 
кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който 
е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се 
отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано 
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. 
Когато участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се 
представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по т. 1.2.1., 1.2.2 и 1.2.7 се отнасят 
и за това физическо лице
D Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.2.1 и т.1.2.2 се 
попълва в ЕЕДОП, както следва:
В Част III: Основания за изключване, Раздел А: Основания, свързани с наказателни присъди, 
участникът следва да предостави информация относно присъди за следните престъпления:
1. Участие в престъпна организация -  по чл. 321 и 321а от НК;
2. Корупция -  по чл. 301 — 307 от НК;
3. Измама -  по чл. 209 -  213 от НК;
4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 
дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК;
5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм -  по чл. 2 5 3 ,253а, или 2536 от НК и по 
чл. 108а, ал. 2 о т Н К ;
6. Детски труд и други форми на трафик на хора -  по чл. 192а или 159а - 1 59г от НК. 
Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в т. 1.2.1 при 
наличие на присъда в друга държава членка или трета страна.
0 Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 1.2.3. се попълва в 
Част III: Основания за изключване, Раздел Б: Основания, свързани с плащането на данъци или 
социалноосигурителни вноски, от ЕЕДОП.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да 
не са налице горните основания за отстраняване от процедурата.
Специфични основания за отстраняване
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг кандидат 
или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение.
Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща 
процедура.
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) на дружества, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко и/или 
косвено участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и 
нормативните актове по прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената 
поръчка, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, 
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
За удостоверяване на това обстоятелство участникът декларира в ЕЕДОП, Част III: Основания за 
изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може да бъдат предвидени в 
националното законодателство на възлагащия орган или на възложителя на държава членка:
D В качеството ми на представляващ участника и във връзка с чл.54, ал.1, т.1 от ЗОП, 
декларирам , че не съм осъждан за престъпления по чл. 194-208, чл. 213а- 217, чл. 219-252 и чл. 
254а-260 от Наказателния кодекс.
D В качеството ми на представляващ участника, декларирам че за участника не са налице 
обстоятелства по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикция с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техни 
действителни собственици.
D В качеството ми на представляващ участника, декларирам че за участника не са налице 
обстоятелства по чл.69, ал.1 и 2 от Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество
D В качеството ми на представляващ участника, декларирам, че в настоящата процедура за 
възлагане на обществената поръчка не са налице обстоятелства по чл.101, ал. 9-11 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
1.Критерии за подбор, относно годност (правоспособност) за упражняване на 
професионална дейност.
Участниците трябва да притежават Разрешение от Министъра на финансите за осъществяване на 

дейност като ОПЕРАТОР на ваучери за храна, издадено по реда и условията на чл. 5 и сл. от 
Наредба № 7 от 09.07.2003 г. на МТСП и МФ. Участник - чуждестранно лице, следва да притежава 
еквивалентен документ съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.

Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1, във вр. с чл.192, ал.З от 
ЗОП участникът декларира съответствието с поставеното изискване чрез попълване в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Информацията относно изискването за годност, участниците попълват в Част IV: 
Критерии за подбор, буква А: Годност, т.1) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея.

Икономическо и финансово състояние:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансово състояние на участниците 
в процедурата.

Технически и професионални способности:
Критерии за подбор, относно технически и професионални способности
Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки с предмет и обем, идентични или 
сходни с предмета на поръчката, през последните 3 /три/ години от датата на подаване на 
офертата.

Минимално изискване:
1 .Участниците трябва успешно да са изпълнили минимум една услуга, с предмет и обем 

идентичен или сходен с предмета на съответната обособена позиция, през последните 3/три/ 
години, считано от датата на подаване на офертата.

Забележка: Услуга с предмет *идентичен или сходен с предмета на съответната 
обособена позиция * се счита услуги свързани с отпечатване и доставка на ваучери за храна.
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Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1, във вр. с чл.192, ал.З от 
ЗОП участникът декларира съответствието с поставеното изискване чрез попълване в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

Информацията относно изискването за технически и професионални способности, 
участниците попълват в Част IV: Критерии за подбор, буква В: технически и професионални 
способности, т. 16) от ЕЕДОП от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея. Към декларираните данни 
участникът следва да приложи доказателства за извършената услуга (референции, 
удостоверения за добро изпълнение и др. по преценка на участника).

Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 
обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

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:
Q Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

П Цена и качествени показатели 
D Разходи и качествени показатели 

П 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) [ 26/06/2020 ] Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 26/09/2020 ] Час: (чч:мм) [24:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 29/06/2020 ] Час: (чч:мм) [09:30]

Място на отваряне на офертите: 5500 Ловеч, библиотеката на МБАЛ“проф.д-р.Параскев 
Стоянов“А Д , етаж № 2, административна част.

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: [...... ]
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Друга информация
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи 
изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 2 /две/ на сто от стойността му. 
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

S  парична сума;
S  банкова гаранция;
S  застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на

изпълнителя.
Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в 
него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията 
или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат 
в договора за обществена поръчка.

Дата на настоящата обява
Дата: 11/06/2020__________
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