
 

 

ПРОКУРАТУРА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА  

 

Гр. София, 1040, бул. “Витоша” № 2, тел.02/9813344, факс 02/9807749, e-mail: sgp@prb.bg 
 

 

Заличено съгласно ОРЗЛД 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ОБЯВА № ОПИ-57/25.07.2019 г. 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 

20, АЛ. 3, Т.  2 ОТ ЗОП, ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА, С ПРЕДМЕТ: 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ“ НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ В 

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  

 

за провеждане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на 

Глава двадесет и шеста от ЗОП с предмет: 

 

„ИЗВЪРШВАНЕ НА ОЧНИ ПРЕГЛЕДИ“ НА МАГИСТРАТИ И СЛУЖИТЕЛИ В 

СОФИЙСКА ГРАДСКА ПРОКУРАТУРА 

 

CPV кодът по класификатора на обществените поръчки е както следва: 

I. Медицински прегледи: 85141000-9 

1. Преглед от офталмолог и оценка на зрението: определяне на зрителна 

острота чрез дигитален фороптер /рефрактор/, рефракционен статус и 

определяне на диоптри; измерване на вътреочно налягане чрез апарат 

за тонометрия; безконтактно измерване на роговичната дебелина чрез 

пахиметър; цветоусещане; издаване на рецепти (при необходимост). 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ: 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА И ОБЕМ НА ПОРЪЧКАТА: 

1. Предмет на обществената поръчка. 

2. Вид на поръчката. 

3. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка.  

4. Прогнозна стойност на обществената поръчка. 

5. Източник на финансиране. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 
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III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

IV. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

V.  УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

VI. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР. 

 

II. ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Приложение № 1 – Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП. 

Приложение № 2 – Техническо предложение. 

Приложение № 3 – Ценово предложение. 

Приложение № 4 – Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП. 

Приложение № 5 – Проект на договор 

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

 

Обект на поръчката: предоставяне на услуги, по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 3 от 

ЗОП. 
 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  

Софийска градска прокуратура 

Съдебен администратор Камелия Виденова – упълномощена за Възложител на 

основание чл.7, ал.1 от ЗОП със заповед № 3606/15.10.2018 г. на Административния 

ръководител на Софийска градска прокуратура 

Адрес на профила на купувача:  

http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/ 

 

1. Предмет на обществената поръчка. 

Предметът на настоящата обществена поръчка е „Извършване на очни 

прегледи“ на магистрати и служители в Софийска градска прокуратура, съобразно 

Техническата спецификация на възложителя. 

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на услуги, свързани 

с осигуряване изпълнението на задълженията на работодателя, съгласно изискванията 

на КТ, ЗЗБУТ, Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и 

периодични медицински прегледи на работниците и Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за 

минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд 

при работа с видеодисплеи.  

Видът на задължителните периодични профилактични очни прегледи е 

определен съгласно предписанията от обслужващата Служба по трудова медицина.  

http://www.prb.bg/bg/sgp/obshestveni-porchki/
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На задължителни периодични профилактични очни прегледи подлежат 

работещите магистрати и съдебни служители в Софийска градска прокуратура, 

съобразно изготвен списък.   

2. Вид на поръчката. 

Вида на поръчката е събиране на оферти с обява на основание чл. 20, ал.3, т.2  от 

ЗОП, която ще се проведе по реда на чл.186 от ЗОП. 

3. Срок и място за изпълнение на обществената поръчка.  

3.1. Срок на изпълнение на обществената поръчка: до 01.11.2019 г. 

3.2. Място на изпълнение на услугата - гр.София, в лечебно заведение на 

Изпълнителя по предварително съгласувани с Възложителя и съобразени с работното 

му време план-графици за изпълнението на услугата по договора. Всяко лице ще 

премине профилактични медицински очни прегледи, съгласно техническата 

спецификация, еднократно за срока на действие на договора. Възложителят ще 

предостави на Изпълнителя  на хартиен и електронен носител поименните списъци с 

всички магистрати и служители, подлежащи на профилактични очни прегледи при 

сключване на договора.   

4. Прогнозна стойност и срок. Цени и условия на плащане. 

Прогнозната стойност на възлаганата обществена поръчка е в размер на 8 000,00 

/осем хиляди/ лева без ДДС. 

Прогнозната стойност включва всички плащания към бъдещия изпълнител на 

обществената поръчка. 

В ценовите си предложения участниците следва да посочат обща цена за 

изпълнение на поръчката - получава се като сбор на произведенията на прогнозния 

брой магистрати и служители, умножени по предложената единична цена за 

съответния очен преглед. Условия за плащане: дължимата обща стойност на 

извършената медицинска услуга ще се определи като сбор от произведенията на 

посочената в ценовото предложение на Изпълнителя единична цена за извършен 

профилактичен очен преглед на 1 магистрат/служител и действителния брой на 

прегледаните магистрати и служители от Софийска градска прокуратура.  

Действителният брой на прегледаните лица се удостоверява от Изпълнителя чрез 

представяне на поименна справка за реално извършените очни прегледи на лицата с 

положени подписи от тях на предоставения от Възложителя поименен списък и 

остойностени съгласно ценовото предложение на Изпълнителя. 

Окончателната стойност ще се изплати еднократно и в пълен размер, в срок до 

15 (петнадесет) работни дни след извършване на очните прегледи и съобразно 

действителния брой прегледани лица и след предоставен от Изпълнителя първичен 

счетоводен документ, съдържащ всички реквизити съгласно действащото 

законодателство. Плащането се извършва в лева по банков път по сметка на 

Изпълнителя.  
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Предложенията, които надвишават прогнозната стойност ще бъдат отхвърлени и 

участниците отстранени от участие в процедурата. 

5. Източник на финансиране – бюджетни средства. 

 

II. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ. 

Медицински прегледи: Брой лица 

Преглед от офталмолог и оценка на зрението: определяне на 

зрителна острота чрез дигитален фороптер /рефрактор/, 

рефракционен статус и определяне на диоптри; измерване на 

вътреочно налягане чрез апарат за тонометрия; безконтактно 

измерване на роговичната дебелина чрез пахиметър; цветоусещане; 

издаване на рецепти (при необходимост). 
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Очните прегледи следва да бъдат извършени на всички магистрати и съдебни 

служители в Софийска градска прокуратура, съобразно поименен списък, които към 

момента на възлагане на поръчката са 282 лица. Прогнозният брой на обслужваните 

лица може да бъде променен по време на изпълнение на поръчката, след изрично 

писмено уведомление от Възложителя при структурни промени или при напускане или 

назначаване на служители. 

Посочените очни прегледи ще се извършат в град София.  

Прегледите ще се извършат еднократно за периода на договора по 

предварително съгласуван с Възложителя план-график, представен от Изпълнителя, в 

срок до 01.11.2019 г.  

Изпълнителят ще осигури извършване на очни прегледи на магистратите и 

служителите от СГП, които са били възпрепятствани да се явят в предварително 

уточнения план-график за преглед. 

Изпълнителят се задължава да извърши дейностите, предмет на настоящата 

обществена поръчка професионално, запазвайки конфиденциалност, хигиена на 

обслужването и разпоредбите на ЗЗЛД. 

Изпълнението на медицинската услуга следва бъде извършвано в съответствие с 

българското законодателство. 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 
 

1. Изисквания за личното състояние.  

1.1. За всеки участник в настоящата обществена поръчка не следва да са налице 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП.  

1.2. Не могат да участват в настоящата обществена поръчка, пряко или косвено 

юридическо лице, за което е налице забраната по чл. 3 от Закона за икономическите и 

финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
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данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, 

освен ако не е налице изключение по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.  

1.3. Не може да участва в настоящата обществена поръчка лице, за което е 

налице забраната по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане 

на незаконно придобитото имущество.  

1.4.  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. 

Документите се представят и за подизпълнителите, третите лица и обединения, 

ако има такива.  

Документите не се представят, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез 

публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от 

компетентния орган на възложителя по служебен път. 

1.5. Възложителят запазва правото си, при обоснована необходимост, да изисква 

обединението да се регистрира като юридическо лице за целите на участие в 

обществената поръчка, но само преди сключването на договор, ако за изпълнител е 

определено обединение. За целта – изпълнителят /при избор на обединение/ трябва да 

представи на Възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация 

по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, 

в която обединението е установено -  съгласно чл. 70 от ППЗОП. 

 

2. Критерии за подбор. 

 

2.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност. 

Участници в процедурата за възлагане на обществената поръчка следва да са 

регистрирани като лечебно заведение. Лечебните заведения следва да отговарят на 

регламентираните в закона условия за придобиването на правоспособност за 

осъществяване на предоставяните от тях медицински услуги.  За целта е необходимо 

да се представи заверено копие от Удостоверение за извършване на лечебната дейност 

по Закона за лечебните заведения. 

2.2. Икономическо и финансово състояние: 

Възложителят не поставя изисквания по отношение на този критерий за подбор.  

2.3. Технически и професионални способности на участниците: 

2.3.1. Участниците трябва да са изпълнили медицински дейности с  предмет, 

сходен* на настоящата обществена поръчка през последните 3 (три)  години. 

За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи Списък на 

медицинската услуга, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за 

извършената медицинска услуга. 
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Под „сходен“ предмет ще се разбира:  Извършване на профилактични очни 

прегледи на други институции/учреждения. 

Участникът следва да осигури необходимата техническа обезпеченост, свързана 

с провеждането на очните прегледи, като техниката и консумативите за извършване на 

прегледите ще бъдат осигурени от него и за негова сметка.  

За доказване на това изискване участникът представя декларация, че разполага с 

необходимата техническа обезпеченост, свързана с провеждането на очни прегледи.  

Участниците трябва да разполагат с персонал и/или ръководен състав с 

определена професионална компетентност, свързана с изпълнението на поръчката, 

като за доказване на същото е необходимо това да бъде декларирано. 

 

Важно указание! 

 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят 

всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в 

Заявлението за участие, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане на 

поръчката. 

Преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и 

съответствието с поставените критерии за подбор по представените в приложението 

към настоящата обява образци. Документите се представят и за подизпълнителите и 

третите лица, ако има такива, с изключение на случаите визирани в чл.112, ал.9 от 

ЗОП. 

 

IV. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА. 

 

Обществената поръчка се възлага въз основа на икономически най – изгодната 

оферта, която се определя по критерий за възлагане „най-ниска“ цена. Предложената 

цена следва да включва всички разходи по изпълнението на предмета на обществената 

поръчка. 

 

V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

1. Документи, свързани с участие в поръчката. 
 

Документите, свързани с участието в поръчката, се представят от участника или 

от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или друга куриерска 

услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от Възложителя.  
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Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочват: 

1.1. Наименованието на участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

1.2. Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен 

адрес; 

1.3. Наименованието на поръчката, за която се подават документите. 

2. Документите в офертата се подписват само от лица с представителна власт 

или, ако е допустимо, от упълномощени лица. Когато документи са подписани от 

пълномощник, следва да се представи и пълномощно. 

3. Всички представени в офертата документи трябва да са изготвени на 

български език. 

4. В случай, че документите се представят на език, различен от български, следва 

да бъдат придружени с превод на български език. Когато са представени копия на 

документи, същите следва да са заверени с подпис и печат от съответния участник с 

текст “Вярно с оригинала“. 

5. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията на Възложителя, да попълва приложените образци на документи, като не 

променя, допълва, поставя под условие или по какъвто и да е начин се отклонява от 

одобреното им съдържание. 

Не се допуска представянето на варианти в офертите. 

Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. Едно лице може да участва само в едно обединение. 

До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да 

промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

Свързани лица по §1, т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура. 

Участниците могат при спазване на чл. 65 от ЗОП да се позоват на капацитета на 

трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на изискванията 

на Възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние, техническите 

способности и професионалната компетентност. 

 

Срок на валидност на офертите. 

Срокът на валидност на офертите е до 01.11.2019 г. 
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2. Съдържание на офертата: 

 

Офертите се подават в запечатана  непрозрачна опаковка и следва да съдържат: 

 

Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – Приложение № 1 

Техническо предложение – Приложение № 2 

Ценово предложение – Приложение № 3 

Декларация по чл. 102, ал. 1 от ЗОП – Приложение № 4 

Проект на договор – Приложение № 5  

 

VI. ПРИЕМАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ, КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ, 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.  

 

1. Начин, място и срок за получаване на офертите. 

Комуникацията с участниците ще се извършва по електронна поща или факс, 

освен ако участник писмено заяви желание за друг вид комуникация.  

Желаещите да участват в обявената поръчка подават лично или чрез 

упълномощено лице, по пощата или чрез куриер, с препоръчано писмо с обратна 

разписка в Софийска градска прокуратура, на адрес: гр. София, п.к. 1040, бул. 

„Витоша” № 2, ет. 2, Служба „Регистратура и деловодство“ от 8:30 до 17:00 часа до 

крайната дата за подаване на офертите – 08.08.2019 г. 

2. За получените оферти за участие при Възложителя се води регистър, в 

който се отбелязват: 

-  подател на офертата; 

-  номер, дата и час на получаване;  

-  причините за връщане на  офертата, когато е приложимо. 

На приносителя се издава документ за приетата оферта. 

Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или са в незапечатана или прозрачна опаковка или в опаковка с нарушена 

цялост. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 

Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на Възложителя и от присъстващите лица. 

Офертите на лицата от списъка се завеждат в горепосоченият регистър. В тези случаи 

не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка.  

Оферта, изпратена по пощата, трябва да е постъпила в Служба „Регистратура и 

деловодство“ при СГП в срока определен за получаване на офертите, като в противен 

случай тя не се разглежда и се връща на участника.  

3.Запечатване и маркиране на офертата: 
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Офертата и приложенията към нея се поставят и запечатват в обща непрозрачна 

опаковк, като върху нея се напечатва/изписва: 

 

ДО 

СГП 

ГР. СОФИЯ 1040 

БУЛ. „ВИТОША” № 2 

О Ф Е Р Т А 

за участие в обществена поръчка, възлагана по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с 

предмет  

„Извършване на очни прегледи“ на магистрати и служители в Софийска 

градска прокуратура 

_____________________________________________________ 

име на участника 

_________________________________________________ 

 пълен адрес за кореспонденция 

________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

Възложителят удължава срока с най-малко три дни, когато в първоначално 

определения срок са получени по-малко от три оферти, чрез публикуване на 

информация в Портала за обществени поръчки и профила на купувача на интернет-

страницата на възложителя. 

4.Отваряне на офертите. 

Отварянето на офертите се извършва при условията на чл. 97, ал. 3 от ППЗОП. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. На закрито заседание комисията извършва проверка за съответствие на 

участниците с изискванията на възложителя за лично състояние и критериите за 

подбор. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува 

в профила на купувача.  

Офертите се отварят на 15.08.2019 г. в 13:30 часа в сградата на Съдебната 

палата, ет. 2, зала 75. 

Когато възложителят публикува информация за удължаване на първоначалния 

срок за получаване на оферти, определя в нея нова дата и час за отваряне на офертите. 

 


