
А О  П 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: 0001

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, Полина Христова -  
експерт ОП
Телефон: 068/667250,068/603370, факс 068/603371 
E-mail: mbal_lovech@abv.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: http://www.mbal-lovech.com/procedurLcollect.htm
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не____________________

Обект на поръчката:
[х] Строителство 
[] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: Предметът на обществената поръчка е ремонт на покрив на част 
от блок „Е“, на блокове „Ж “ и „3“ на сградата на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” 
АД, гр.Ловеч с цел избор на изпълнител.
Сградата на МБАЛ ”Проф. д-р Параскев Стоянов” АД, гр.ЛОВЕЧ е масивна и се състои 
от няколко корпуса. Покрива е плосък и общата квадратура на планираните строително 
ремонтни дейности е 2095.00 m2.
В рамките на обществената поръчка следва да бъдат извършени необходимите 
строителни и монтажни работи, подробно и детайлно описани в КС/количествената 
сметка/- виж. таблицата от т.12.“Техническа спецификация“ от документацията към 
Обявата.
Всички строителни материали (продукти), които се влагат в строежа на етап изпълнение 
трябва да съответстват на изискванията на Наредба №  РД-02-20-1 от 05 февруари 2015 г. 
за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република 
България.
Всеки участник при желание може да се запознае със състоянието на обекта чрез 
извършване на предварителен оглед, всеки работен от 08:00 до 14:00 часа до крайния 
срок на подаване на оферти.
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Обект на настоящата обществена поръчка е „строителство” по смисъла на чл. 3, ал. 1, 
т. 1, б.“а“ от ЗОП.

Код по CPV номенклатура 45200000 „Строителни и монтажни работи на сгради и 
строителни съоръжения или на части от тях“ .

Място на извършване: Сградата на МБАЛ "ПРОФ. Д-Р ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД -  ЛОВЕЧ“ - 
5500 гр. Ловеч, ул.”Съйко Съев” №27 - блокове „Е“ - частично, „Ж“ и „3“.

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната СТОЙНОСТ на 
обществената поръчка без Данък Добавена Стойност и с включени непредвидени разходи в 
размер на 10% от стойността на СМР е : 208 000.00 (двеста и осем хиляди лева и 00 ст) лева без 
ДДС.

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:
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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;
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. 20 9 -21 3  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. 253, 253а, или 2536 от НК и по 
чл. 108а, ал. 2 от НК;
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.
D 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.
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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.Годност/правоспособност/ за упражняване на професионална дейност
1.1. Участникът трябва да бъде вписан в Централния професионален регистър на строителя и да 
има издадено удостоверение от Камарата на строителите за строителство на обекти от пета 
категория по чл. 137, ал. 1, т. 5, буква «а» от ЗУТ, съгласно чл. 5, ал. 6 от Правилника за реда за 
вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя.
В случай на участие на чуждестранни лица Възложителят ще приеме еквивалентен документ, 
издаден от съответния компетентен орган в държава-членка на ЕС или на друга държава - страна 
по Споразумението за Европейското икономическо пространство за обхвата на дейностите, 
предмет на настоящата поръчка (чл.З, ал.2 от Закона за Камарата на строителите).
Когато участникът е обединение, изискването важи за членовете на обединението, които са пряко 
ангажирани с изпълнение на строителните дейности съобразно разпределението на участието на 
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението.
При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и 
да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
Подизпълнителите трябва да отговарят на горепосочените критерии за подбор, съобразно вида и 
дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 
процедурата.
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). 1
Изискуемата информация 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:
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1 .Участникът следва да има сключена валидна застраховка „Професионална отговорност в 
строителството", съгласно чл.171, ал.1 от ЗУТ и чл. 2, ал. 1, т. 3 от Наредба за условията и реда за 
задължително застраховане в проектирането и строителството за лица регистрирани на 
територията на РБългария или еквивалентна за чуждестранни лица, в съответствие със 
законодателството на държавата в която са установени.
Участникът трябва да притежава застраховка „Професионална отговорност“ по чл. 171, ал. 1 от 
ЗУТ с минимална застрахователна сума в размер по чл. 5, ал. 2, т. 5 от Наредбата за условията и 
реда за задължително застраховане в проектирането и строителството, за V-категория 
строителство, съобразно строежа-предмет на обществената поръчка.
В случай на участие на обединение, което не е юридическо лице спазването на изискването може 
да бъде осигурено от един или повече от партньорите в обединението, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора 
за създаване на обединението по отношение на дейностите, свързани със строителството.
При предвидено участие на подизпълнители, същите следва да бъдат посочени в ЕЕДОП, както и 
да се посочи дела от поръчката, който ще им възложат. В този случай трябва да представят 
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. Подизпълнителите трябва да 
отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от процедурата.
Доказване: При подаване на офертата, на основание чл.67, ал.1, във вр. с чл.192, ал.З ЗОП 
участникът декларира съответствие с поставеното изискване чрез попълване в Единния 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
Изискуемата информация относно горепосоченото изискване за икономическо и финансово 
състояние, участниците попълват в Част IV: Критерии за подбор, буква Б: Икономическо и 
финансово състояние, т.5) от ЕЕДОП, съгласно описаното в нея (като се посочва вид и 
размер на изискуемото покритие, валидност).
Изискването за застраховка за професионална отговорност на лицата по чл. 171, ал. 1 от ЗУТ не 
се прилага за лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на територията 
на Република България и е предоставило еквивалентна застраховка за професионална 
отговорност или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител, да представи документи по чл.62, ал.1, т. 2 от ЗОП -  Копие на валидна 
застраховка „Професионална отговорност" или еквивалентна застраховка за професионална 
отговорност, или гаранция в друга държава - членка на Европейския съюз, или в страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изискуемото покритие.
За участник, установен/регистриран в Република България, застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде съгласно чл.171, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ). 
За участник, установен/регистриран извън Република България застраховката за професионална 
отговорност следва да бъде еквивалента на тази по чл.171, ал.1 от ЗУТ, но направена съгласно 
законодателството на държавата, където е установен/ регистриран участника.
Забележки: Когато по обективни причини участник не е в състояние да представи поисканите от 
Възложителя документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с 
помощта на всеки друг документ, с който да покрие поставеното от Възложителя изискване и който 
възложителят приеме за подходящ.

Технически и професионални способности:
Възложителят не поставя изисквания за технически и професионални способности.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

5



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:

0 Цена и качествени показатели 
0 Разходи и качествени показатели 

0 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) [ 04/02/2020 ] Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 30/04/2020 ] Час: (чч:мм) [24:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [ 05/02/2020 ] 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: [.......]

Друга информация
Възложителят изисква от определения изпълнител да предостави гаранция, която да обезпечи 
изпълнението на договора.
Гаранцията, обезпечаваща изпълнението на договора е 3 на сто от стойността му.
Гаранциите се предоставят в една от следните форми:

S  парична сума;
S  банкова гаранция;
■/ 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
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или титуляр на застраховката.
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат 
в договора за обществена поръчка.

Към момента на откриване на процедурата не е осигурено финансиране. Съгласно 
разпоредбата на чл. 114 от ЗОП възложителят е посочил това обстоятелство в обявата за 
събирае а оферти и е предвидил в проекта на договор клауза за отложено изпълнение. В този 
случай, всяка от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие след 
изтичане на тримесечен срок от сключването му.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [23/01/2020]

Възложител
Трите имена: д-р.Румяна Петрова Нановска
Длъжност: Изпълнителен директор МБАЛ“проф.д-р.П.Стоянов“АД Ловеч
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