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ТЕХНИЧЕСКАТА СПЕЦИФИКАЦИЯ И ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА 

ПОРЪЧКАТА 

1. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ 

 

1.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

Настоящата обществена поръчка се финансира по договор за БФП № РД-13-129/14.09.2015 

„Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до три години с 

акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население на територията на община 

Руен, община Камено и община Бургас“, финансиран по Програма BG07 „Инициатива за 

обществено здраве“, финансирана от Норвежкия финансов механизъм на Европейското 

икономическо пространство 2009 - 2014 ”, Мярка 6 по Програма БГ 07 „Инициативи за 

обществено здраве“, която се осъществява с финансовата подкрепа на Европейското 

икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г. 

Проектът се изпълнява в партньорство от три организации. Водещ партньор е Сдружението 

на бургаските болници, а партньори са  МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД  и Медицински център 

„Света София“ ООД. 

Възложител по настоящата обществена поръчка е МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД . 

Адрес на Възложителя: област Бургас, община Бургас, гр. Бургас 8000, ул. Възраждане № 

13 

 

1.2. Информация за проекта 

Обща цел на проекта е да се подобри на достъпа и качеството на здравните услуги, 

включително репродуктивно здраве и детско здравеопазване за представители на уязвими 

групи на територията на Общините Бургас, Камено и Руен 

 

Специфични цели на проекта са: 

- Да се проведат специализирани информационни кампании сред целевите групи 

- Да се организират и предоставят здравно-консултативни услуги на целевите групи 

- Да се организират и проведат групови здравни обучения за повишаване на 

информираността, формиране на нагласи и поведение на целевите групи за 

здравословен начин на живот по време на бременността и опазване здравето на 

новороденото и детето до 3-годишна възраст, грижи за детето в кърмаческа и ранна 

детска възраст 

- Да се организират и проведат домашни посещения с цел улесняване достъпа до 

здравни услуги на представители на целевата група 

 

Целеви групи по проекта са: 

- Бременни жени и родилки от уязвими групи 

- Майки и новородени и деца до 3-годишна възраст (от уязвими групи) и техните 

семейства в община Руен, община Камено и Община Бургас 
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За изпълненението на проекта е предвидено изпълнението на следните дейности: 

Дейност 1. Организация и управление на проекта; 

Дейност 2: Провеждане на информационни кампании сред целевата група; 

Дейност 3: Предоставяне на Здравно-консултативни услуги, включително мобилни ;  

Дейност 4: Предоставяне на групови обучения  в общността; 

Дейност 5: Организиране и провеждане на домашни посещения, наблюдение и консултиране; 

Дейност 6: Информираност и публичност; 

Настоящата поръчка е за възлагане на дейност 2 от проекта. 

 

2.  ОБХВАТ И ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ НА ПОРЪЧКАТА 

В рамките на дейността следва да бъдат подготвени и проведени информационни кампании, 

провеждани в две основни направления:  

- Информационни срещи – 20 бр. 

- Отворени дни при партньорите по проекта  МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД и 

Медицински център „Света София“ ООД – 10 бр. 

Изпълнителят на обществената поръчка следва да изработи информационни материали и 

мултимедийни продукти, необходими за организиране на гореописаните събития.  

По време на информационните дни ще бъде предоставяна информация на целевите групи за: 

- популяризиране и информация за качествено родителство 

- стимулиране на гражданската активност у целевата група. 

 

№  

 

Дейност Брой Параметри 

1. Провеждане на 

информационни 

срещи 

20 Параметри: 

 Брой – 20 във всяко населено място, където ще се 

реализират дейностите по проекта в Общините Руен, 

Камено и Бургас с участието на представители на 

целевите групи.  

 Продължителност – до 4 часа; 

 Участници – представители на целевата група; 

 

Технически изисквания: 

 Място на провеждане- осигуряване на подходяща 

зала с удобна локация във всяко от 20-те населени 

места, където ще бъдат реализирани дейности по 

проекта с необходимия капацитет до 30 души - 

представители на целевите групи; 

 Водещ/и – осигуряване на експерти, които да 

предоставят информация на целевите групи, по 
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№  

 

Дейност Брой Параметри 

темите, определени в проекта, съгласно изготвената 

програма; 

 Техническо обезпечаване – осигуряване на 

техническо обезпечаване и оборудване на 

събитието: 1 мултимедиен проектор, екран; 

осветление при необходимост; 

 Материали – осигуряване на информационни 

материали  (изготвени и отпечатани  съгласно т.3 и 4 

на настоящата спецификация) 

 Срок за организиране и провеждане на 

информационните срещи: след получаване на 

писмена заявка от Възложителя до 7 работни дни и в 

рамките на срока на договора  по настоящата 

поръчка.  

 Съдържание на информационните срещи:  

-популяризиране и информация за качествено 

родителство; 

-стимулиране на гражданската активност у целевата 

група; 

-популяризиране на дейностите по проекта. 

 Доклад за проведените информационни срещи- 

изготвяне на кратък доклад – оценка за резултатите  от 

проведените информационни събития, съдържащ 

анализ на ефекта,  основни теми, снимков материал, 

презентации и други релевантни материали. Докладът 

следва да бъде предоставен до 7 работни дни след 

приключване на информационните събития.  

Бюджет: 20 000,00 лв. без ДДС 

 

2. Организиране и 

провеждане на 

„Дни на 

отворените 

врати“ 

10  Параметри:  

 Брой – 10,  по 5 при всеки от партньорите.  

Събитията се провеждат в различни дни. 

 Адрес на провеждане на събитията: МБАЛ „Дева 

Мария“ ЕООД - гр. Бургас 8000, кв. Ветрен, ул. 

„Ал. Стамболийски” и „Медицински център Света 

София” ООД - гр.Бургас ул. Възраждане №13 

 Продължителност – 1 ден; 

 

Технически изисквания:  

Провеждането на Ден на отворените врати  трябва да 

включва най-малко следните дейности: 

 Примерна програма – за провеждане на събитията 

– представя се на етапа на кандидастване; 

 Стратегия за популяризиране на „Дните на 

отворени врати” – представя се на етапа на 
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№  

 

Дейност Брой Параметри 

кандидастване; 

 Локация – определяне на помещение в съответната 

сграда за приемна със съдействието на Възложителя;  

 Техническо обезпечаване – осигуряване на 

техническо обезпечаване.  

 Брандиране – оборудване на приемната зала със 

съответните материали за визуализация и 

публичност, предоставени от Възложителя, 

осигуряване на мерките за публичност; 

 Информационни материали – раздаване и 

осигуряване на информационни материали за всички 

посетители. Ангажимент на Изпълнителя е да 

прецени интереса към събитията и да разпредели  

съответното количество необходими материали. 

Информационните материали се изработват по 

същата поръчка от Изпълнителя. 

 Доклад - изготвяне на кратък доклад – оценка за 

резултатите  от проведени Дни на отворените врати, 

съдържащ анализ на ефекта,  основни теми, снимков 

материал, презентации и т.н. материали. Докладът 

следва да бъде предоставен до 7 работни дни след 

края на събитията. 

 Срок: След получаване на писмена заявка на 

Възложителя до 7 работни дни и в рамките на срока 

на договора  по настоящата поръчка. . 

Бюджет: 6 662,46 лв. без ДДС 

3.  Информационни 

материали: 

Календари за 

бременни 

Имунизационни 

календари 

Плакати 

 

 

4000 

бр. 

4000 

бр. 

100 

бр. 

Специфични организационни календари в полза на 

бременните, младите майки и семейната общност като цяло 

и имунизационни календари; плакати за визуализация 

1. Женски календар - 2 кръга  
Размер: диаметър 15, диаметър 13 см 

Хартия: 300 грама хром мат 

Цветност: 4+4 

Други: двустранен мат ламинат, щанцоване, скрепване с 

капса 

 

  

2. Имунизационен календар 
Размер: 15/21 см 

Хартия: 300 грама хром мат 

Цветност: 4+4 

Други: двустранен мат ламинат, щанцоване 

 

3. Плакат с лайсни 
Размер: 50/70 см 

Хартия: 200 грам хром гланц 
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№  

 

Дейност Брой Параметри 

Цветност: 4+0 

Други: УВ лак гланц, метални лайсни 50 см 

 

 Срок: След получаване на писмена заявка на 

Възложителя до 7 работни дни и в рамките на срока 

на настоящата поръчка. 

Бюджет: 2 500,00 лв. без ДДС 

4.  Мултимедийни 

продукти с 

адекватна 

визуализация 

 

10 бр. Разработване и запис на  Мултимедийни (аудио-

визуални) продукти по темите, определени от 

Възложителя 

Структура и съдържание на аудио-визуалните продукти: 

Структурата и съдържанието на продуктите трябва да са 

изцяло съобразени с темите, предоставени от Възложителя и 

съгласно целите и дейностите по проекта; 

 

Изисквания относно мултимедийните  дискове: 

Количество:  минимум 30 броя 

Формат DVD 4.7GB 

Запис 

Пълноцветен печат върху диска 

 

Изисквания относно хартиената опаковка на дисковете: 

Опаковка - луксозна картонена кутийка 

• Пълноцветен печат 

• Опаковъчен картон с бял гръб 300 гр./кв.м 

• Мат ламинат 

• Щанцоване и каширане 

• Лепене на държачи 

• Окомплектоване 

 

Интерфейс: съобразен със спецификата на целевата група и 

темата на събитията 

Бюджет: 10 000,00 лв. без ДДС за разработване и 300 лв. без ДДС за отпечатване на диск 

с адекватна опаковка 

 

Очаквани резултати 

- Проведени информационни кампании за здравноосигурителните права и 

задължения, за различните здравни, социални услуги на ниво регион;  проведени 

срещи за активното и отговорно родителство, за грижата за децата.  

- Отпечатани специално адаптирани материали.  

- Създадени поне 10 мултимедийни продукта за кърменето, храненето, къпането, 

физиологичното развитие и семейната грижа.  

- Създадени атрактивни и функционални дамски календари за бременни и млади 

майки и имунизационни календари и плакати; 
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3. ПРОЗНОЗНА СТОЙНОСТ: 

Прогнозна стойност на поръчката е 39 462,46 (тридесет и девет хиляди четиристотин 

шестдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) без вкл. ДДС или 47 354,95 

(четиридесет и седем хиляди триста петдесет и четири лева и деветдесет и пет 

стотинки) с вкл. ДДС. Прогнозните стойности на отделните поддейности са описани в т. 2 

от настоящата техническа спецификация. 
 

4. ЛОГИСТИКА И СРОКОВЕ 

 

4.1. Местоположение 

Дейностите следва да бъдат извършени на територията на община Руен, община Камено и 

Община Бургас или в офиса на Изпълнителя според спецификата на задачата. 

4.2. Срок на изпълнение 

Изпълнителят следва да изработи и достави информационните материали и да 

организира събитията до 7 работни дни след получаването на писмена заявка от 

Възложителя. Договорът за възлагане влиза в сила от датата на подписването му, а крайният 

срок за изпълнението му е до 30 юни 2016г. 

 

4.3. Работни езици 

Български език  

 

5.ПРИЕМАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА  

Извършените услуги ще се отчитат чрез доклади от организираните събития/ 

изготвените материали, като за целта се представят на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за одобрение с 

приемо-предавателен протокол.  

5.1. Докладът от проведените събития (информационни срещи и Дни на отворените врати) 

трябва да има следните приложения, които са предварително съгласувани с Възложителя: 

 Присъствени списъци, програма от събитията; 

 Описание на информационните материали, предоставените на присъстващите за дадено 

събитие; 

 Снимков материал и/или видеоматериал; 

 Анализ на ефекта 

 Други приложими документи. 

5.2.  Докладът, описващ изготвените информационни материали, следва да включва 

информация за вида, общото съдържание и обема на извършените работи, наличието или 

липсата на допуснати недостатъци при изработването на материалите.  

В срок от пет работни дни от представянето им ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да ги 

одобри или да даде указания за тяхната промяна. 
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В случай, че ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ одобри документите, се съставя констативен протокол 

за качественото изпълнение на конкретната дейност, подписан от оторизираните 

представители на страните по договора. 

Когато бъдат установени несъответствия на изпълнението с уговореното или бъдат 

констатирани недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже приемането на изработеното 

до отстраняването им. Констатираните отклонения и недостатъци се описват в протокол, в 

който се посочва и подходящ срок за отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  
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РАЗДЕЛ І 

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА 

ОФЕРТАТА, РЕДА И УСЛОВИЯТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА 

ЧЛ.14, АЛ.4, Т.2 ОТ ЗОП 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 

14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на 

настоящата поръчка се представлява от управителя /управителите си или от специално 

упълномощени с нотариално заверено пълномощно лица.  

2. Не може да участва в процедура за възлагане на обществената поръчка 

участник, който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:   

а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 

включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс; 

б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс; 

в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; 

г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс; 

д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс. 

3. Когато участниците са юридически лица, изискванията  по т. 2 се отнасят за 

лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП, както следва: 

а) при събирателно дружество – за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския 

закон; 

б) при командитно дружество – за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 

ограничено отговорните съдружници; 

в) при дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския 

закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност – за лицата по чл. 147, ал. 1 от 

Търговския закон; 

г) при акционерно дружество – за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския 

закон, а при липса на овластяване – за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

д) при командитно дружество с акции – за лицата по чл. 244, ал.4 от Търговския закон; 

е) във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица – за лицата, които 

представляват участника; 

ж) в случаите по предходните букви – и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларация се подава само от прокуриста, 

в чиято представителна власт е включена територията на Република България.  

 

3. Не могат да участват в процедурата за възлагане на обществена поръчка 

участници: 

3.1. при които лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП, е „свързано лице” с възложителя или със 

служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на параграф 1, точка 

23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 

3.2. които са сключили договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване 

и установяване на конфликт на интереси.  

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на 

Закона за обществените поръчки са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 

б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
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в) роднини по сватовство – до втора степен включително; 

г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 

д) съдружници; 

е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 

ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, 

издадени с право на глас в дружеството. 

Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или 

общинска собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на 

общината в това дружество. 

4. Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно 

физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое 

от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”) от ЗОП. 

5. Външните експерти, участвали в разработване на документацията, не могат да 

участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка самостоятелно или в 

обединение с други лица като кандидати, участници, членове на обединения-участници, 

подизпълнители, или чрез свързани лица, освен ако документите, в чието изработване са 

участвали, са променени така, че не предоставят на участника информация, която му дава 

предимство пред останалите участници в процедурата. 

6. Свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от ДР на ЗОП или свързани предприятия по 

смисъла на § 1, т. 24 от ДР на ЗОП не може да бъдат самостоятелни участници в тази 

поръчка. 

Прогнозна стойност на обществената поръчка е в размер на 39 462, 46 лв. (словом: 

тридесет и девет хиляди четиристотин шестдесет и два лева и четиридесет и шест стотинки) 

без ДДС или 47 354, 95 (словом: четиридесет и седем хиляди триста петдесет и четири 

хиляди и деветдесет и пет стотинки) с вкл. ДДС. 

 

Участник предложил по-висока от прогнозната стойност на поръчката ще бъде отстранен. 

 

 

ПОДГОТОВКА И ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ 

 8. На основание чл. 101г, ал. 1 от ЗОП, Възложителят назначава със Заповед комисия, 

на която възлага да разгледа и оцени представените оферти. В комисията се включва най-

малко едно лице, притежаващо професионална компетентност, свързана с предмета на 

поръчката. 

 8.1. Всеки участник има право да представи само една оферта.  

 9.2. При подготовката на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

условията, обявени от Възложителя. 

 93. Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква 

нотариална заверка, трябва да са: 

 9.3.1. Заверени (когато са фотокопия) с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и свеж печат. 

 9.3.2. Всички документи, свързани с предложението, трябва да бъдат на български език 

или в превод на български език. 
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 9.3.3. Ако в предложението са включени документи, референции или сертификати на 

чужд език, същите трябва да са придружени от превод на български език. 

 10. Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящите указания и да 

бъде оформена по приложените към документацията образци. Условията в образците от 

документацията за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни 

от тях. 

11. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът 

посочва наименованието на поръчката, за която подава оферта, адрес за кореспонденция, 

телефон и по възможност факс и електронен адрес. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ДОКУМЕНТИТЕ, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА 

 12. Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата, попълнен, 

подписан и подпечатан от участника – по Приложение № 2; 

13. Представяне на участника – попълва се и се подписва по приложения образец – 

Приложение № 1 - представя се от участника или ако участникът е обединение  - от всяко 

физическо лице или юридическо лице, което участва в него. 

В това представяне се включва: 

13.1.посочването на Единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на 

държавата, в която участникът е установен; адрес за кореспонденция при провеждане на 

процедурата, включително електронен; 

13.2.приложена Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – попълва се и се подписва по 

приложения образец – Приложение № 5 - представя се от всички лица, имащи право да 

представляват участника /участниците в обединението/, както и от всички прокуристи, 

когато има такива. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист и има 

определени такива с представителна власт на територията на Република България, 

декларацията се подава само от тях. Тази декларация се представя в оригинал и не може да 

бъде подписвана от пълномощник. Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, 

декларацията се представя в официален превод на български език. 

  

 14. Изисквания и доказателства за техническите възможности на участника: 

  14.1. Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил поне три 

услуги, сходни с предмета на поръчката, за последните 3 години, считано от крайния срок за 

подаване на офертата.  

Под услуги „сходни” с предмета на поръчката следва да се разбират услуги, свързани 

с организиране на публични събития вкл. изготвяне на информационни материали за тях 

или сходни услуги. 
 

Документи, с които се доказва:  

- Списък на изпълнени услуги с предмет, сходен на предмета на поръчката за 

последните 3 (три) години, считано от крайния срок за подаване на офертата – по 

Приложение № 7. 
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- Заверени от участника копия на документи, доказващи извършените услуги, посочени 

в Списъка по Приложение № 7 - удостоверение, издадено от получателя на услугата 

или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е 

публикувана информация за услугата. 
 

Когато участникът е обединение или консорциум, изискването за опит, сходен на 

предмета на поръчката, се отнася общо за участниците в обединението/консорциума. 

Информацията следва да бъде представена съгласно изискванията на чл. 56, ал. 3, т. 2 от 

ЗОП.  
 

 

14.2. Изисквания към екипа за изпълнение на поръчката 

 

Всеки участник трябва да осигури квалифициран екип от специалисти с необходимата 

квалификация за качествено изпълнение на дейностите по настоящата поръчка за целия срок 

за изпълнение на договора, както следва: 
 

Ръководител на екипа  

Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 

„магистър” 

Професионален опит: не по-малко от 2 години управленски опит /ръководство на екип; 

 

Експерт дизайн и предпечатна подготовка 
Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 

„магистър” 

Професионален опит: минимум 2 (две) години професионален опит в областта на дизайна и 

предпечатната подготовка.  

 

Експерт организиране на събития 
Квалификация: висше образование, образователно-квалификационна степен „бакалавър” или 

„магистър”;  

Професионален опит: да има не по-малко от 2 (две) години опит в областта на организиране 

на събития.  

 

 

Документи, с които се доказва:  

Участникът трябва да представи Справка-декларация за екипа от експерти, отговарящи 

за изпълнението на поръчката  съгласно Приложение № 8.  

 

Посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит 

на лицата, включени в справката за екипа от експерти съгласно приложения образец на 

автобиография – Приложение № 9.  

 

 

15. Декларация от подизпълнителя (в случай че участникът е заявил участие на 

такъв) – съгласно образец (Приложение № 6); 

16. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг 

участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
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17. Офертата се подписва от представляващия дружеството на участника или от 

надлежно упълномощено/и – с нотариално заверено пълномощно – лице или лица, като в 

офертата се прилага оригинал или копие на пълномощното (заверено от участника) от 

представляващия дружеството. 

18. Техническо предложение по образец – Приложение № 3 и Декларация по чл. 33, 

ал. 4 от ЗОП ( в свободен текст), ако е приложимо 

19. Ценово предложение по образец – Приложение № 4. Цените следва да бъдат 

представени в лева без ДДС и с ДДС. 

 

Предложенията на участниците не трябва да надхвърлят общата прогнозна стойност. 

Предложената офертна цена трябва да е в лева без ДДС. В цената се включват всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват. 

Участник, предложил цена, по-висока от прогнозната стойност, ще бъде отстранен от 

участие 

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 

предложените цени носи единствено участникът в процедурата. 

20. Всички разходи по подготовката и представянето на офертата са за сметка на 

участниците. 

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ 

  21. Ако участникът е обединение, което не е юридическо лице, документите по т.13.1 и 

13.2 се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

Документите по т.14 се представят само от участниците, чрез които обединението доказва 

съответствието с критериите за подбор по т.14 /техническите си възможности/. Останалите 

документи се подават общо, от името на представителите на лицата, участващи в 

обединението, които подписват и подпечатват офертата. Участникът следва да приложи 

оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на обединението. В 

случай, че в споразумението е определено лице/лица, които се упълномощават да 

представляват обединението за целите на настоящата поръчка, офертата се подписва и 

подпечатва от това/тези лице/лица. 

22. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 

юридическо лице, тогава участниците в обединението сключват споразумение, което трябва 

да представят с офертата си. В споразумението за обединение задължително трябва да е 

посочен представляващият. След подаването на офертата не се допускат никакви промени в 

състава на обединението.  

23. В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. Лице, което участва в 

обединение в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

24. Подаването на офертата задължава участниците да приемат напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация при спазване на Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) и другите нормативни актове, свързани с изпълнението на 

предмета на поръчката. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на 

участника  може да доведе до отстраняването му. 
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25. Офертата се представя в писмен вид, на хартиен носител на адрес: гр. Бургас 

8000, кв. Ветрен, ул. „Ал. Стамболийски” от 08:30 до 17:00 часа до изтичане на крайния срок, 

съгласно публичната покана 

26. Участниците предават офертите си в запечатан непрозрачен плик с надпис:  

 

ДО 

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “ДЕВА МАРИЯ” ЕООД 

8000, ГР. БУРГАС, КВ. ВЕТРЕН, УЛ. „АЛ. СТАМБОЛИЙСКИ“ 

 

О Ф Е Р Т А 

за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

 

„Дейности по организиране и провеждане на информационни кампании по проект 

„Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до три години с 

акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население на територията на 

община Руен, община Камено и Община Бургас“ 

 

име на участника 

_________________________________________________ 

 пълен адрес за кореспонденция 

________________________________________________ 

лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 

27. Пликът с офертата на участника трябва да бъде запечатан така, че да не може да 

бъде отворен, без да се повреди опаковката му. 

28. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър. 

29. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на 

участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан 

или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър на Възложителя. 

30. Ако участникът изпрати офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, 

разходите за тях са за сметка на участника. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

сметка на участника. 

 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТАТА 

31. Предложението следва да бъде валидно със срок минимум 90 (деветдесет) 

календарни дни от крайния срок за получаване на оферти, посочен в поканата за 

представяне на оферта. Предложение с по-кратък срок на валидност ще бъде отхвърлено от 

Възложителя като несъответстващо на изискванията. Възложителят може да поиска писмено 

(чрез писмо или по факс) от участниците да удължат срока на валидност на офертата до 

момента на сключване на договора.  

 

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И УЧАСТНИЦИТЕ 
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32. Комуникацията и действията на възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата процедура, са в писмен вид. 

33. Участникът може да представя своите писма и уведомления чрез препоръчано 

писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по реда на Закона 

за електронния документ и електронния подпис, като същите следва да бъдат адресирани до 

Управителя  на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД.  

Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един 

от следните начини: 

а)  лично – срещу подпис; 

б) по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на посочения от 

участника адрес;  

в) чрез куриерска служба; 

г)  по факс; 

д) по електронен път;  

е)  чрез комбинация от тези средства. 

34. При писмено искане, отправено до три дни преди изтичане на срока за получаване 

на оферти, посочен в публичната покана, Възложителят публикува писмени разяснения по 

условията на обществената поръчка на профила на купувача- www. devamaria.com най-късно 

на следващия ден. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ПОДАДЕНИТЕ ОФЕРТИ 

 

35. Получаването, разглеждането и оценката на офертите се извършва от комисия, 

назначена от възложителя, в която се включва най-малко едно лице, притежаващо 

професионална компетентност, свързана с предмета на поръчката. 

36. Комисията започва своята работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти.  

37. Членовете на комисията подписват декларации за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т 

2- 4 от ЗОП, а именно че: 

а) не са "свързани лица" с кандидат или участник в процедурата или с посочените от 

него подизпълнители, или с членове на техните управителни или контролни органи; 

б) нямат частен интерес по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на 

конфликт на интереси от възлагането на обществената поръчка; 

в) не са участвали като външни експерти в изготвянето на техническите спецификации 

в методиката за оценка на офертата; 

г) са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са узнали във връзка със своята 

работа в комисията. 

38. Комисията отваря офертите на публично заседание. Отварянето на офертите ще се 

извърши в административната сграда на МБАЛ „Дева Мария“ ЕООД , на посочените дата и 

час, съгласно публичната покана. 

39. На отварянето на офертите могат да присъстват участниците в процедурата или 

техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово 

осведомяване и на други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в 

която се извършва отварянето. Представителят на участника се допуска след удостоверяване 

на неговата самоличност и представяне на съответните пълномощни.  

http://www.gdin.bg/
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40. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от 

комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

41. Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване. След отварянето на 

офертите комисията обявява ценовите предложения и предлага по един представител от 

присъстващите участници да подпише техническите и ценовите предложения. 

42. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на 

офертите и за класирането на участниците, ръководейки се от разпоредбите на ЗОП 

приложими за провеждане на процедура по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП и реда, 

определен във Вътрешните правила по чл. 8“б“ от ЗОП на МБАЛ „Дева Мария “ ЕООД. 

43. Протоколът се представя на възложителя за утвърждаване, след което се изпраща на 

участниците и се публикува в профила на купувача. 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 

         44. Съгласно чл. 101д, ал.1 от ЗОП: „Възложителят може да възложи изпълнението на 

поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, ако същата е в съответствие с 

техническите спецификации.“ 

         45. Ако е посочен Единен идентификационен код /ЕИК/, не се изисква доказването на 

обстоятелства, вписани в търговския регистър, и представянето на актове, обявени в 

търговския регистър. 

46. Възложителят сключва писмен договор, който включва всички предложения от 

офертата на класирания на първо място участник. Преди сключване на договора за 

обществената поръчка, избрания изпълнител представя на възложителя документи, издадени 

от компетентен орган, за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от 

ЗОП и декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от ЗОП.  

47. Възложителят може последователно да предложи сключване на договор с 

участника, класиран на второ и на следващо място по реда на чл. 101е, ал 1 и 2 от ЗОП, 

когато участникът, който е имал право да сключи договора: 

1. откаже да сключи договор; 

2. не представи някой от документите по чл. 101е, ал. 2 от ЗОП; 

3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 от ЗОП. 

 

 

48. ДОГОВОР ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ 

 48.1. Участникът, определен за изпълнител, сключва договор за подизпълнение с 

подизпълнителите, посочени в офертата му. Сключването на договор за подизпълнение не 

освобождава изпълнителя от отговорността му за изпълнение на договора за обществена 

поръчка. 

 48.2. Изпълнителят няма право да: 

1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или 5 от ЗОП; 

2. възлага изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

обществената поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 

3. заменя посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 

а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или 5 от ЗОП; 
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б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 

изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 

подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 

случаите по чл. 45а, ал. 6 от ЗОП. 

48.3. В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата 

подизпълнител, изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или 

допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена 

забраната по чл. 45а, ал. 2 от ЗОП. 

48.4. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

48.5. Не е нарушение на забраната на чл. 45а, ал. 2, т. 2 и по ал. 4 от ЗОП , доставката на 

стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, 

когато такава доставка не включва монтаж, както и сключването на договори за услуги, 

които не са част от договора за обществената поръчка, съответно – от договора за 

подизпълнение. Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време 

на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 от ЗОП, както и при 

нарушаване на забраната по чл. 45а, ал. 4 в 14-дневен срок от узнаването. В тези случаи 

изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване на условията и 

изискванията на ал. 1 – 5 от чл. 45а от ЗОП. 

 

 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

49. Всички представени оферти остават в архива на Възложителя. 

По неуредените въпроси от настоящата документация ще се прилагат разпоредбите на 

Закона за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото 

законодателство в Република България. 

50. При противоречие в записите на отделните документи от документацията валидни 

са записите в документа с по-висок приоритет, като приоритетите на документите са в 

следната последователност: 

1. Публична покана; 

2. Техническа спецификация; 

3. Указания за подготовката на оферта; 

4. Проект на договор за изпълнение на поръчката; 

5. Техническо предложение 

6. Образците за участие в процедурата. 
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РАЗДЕЛ ІI   

МЕТОДИКА 

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА 

 

Оценката на офертите, постъпили по открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

с предмет: „Дейности по организиране и провеждане на информационни кампании по 

проект „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до три 

години с акцент върху групите в риск с фокус върху ромското население на 

територията на община Руен, община Камено и Община Бургас“ ще се извърши по 

критерия „икономически най-изгодна оферта“. 

 

 Класирането на офертите ще се извърши на база на критерий за оценка- „икономически най 

– изгодна оферта“, на база следната последователност: 

Показател 1 – Техническо предложение 

Показател 2 – Ценово предложение 

 

Класиране 

Класирането на офертите се извършва по низходящ ред на получената комплексна оценка, 

изчислена на база показателите за оценка, като на първо място се класира офертата с най – 

висока оценка. Максималната стойност на комплексната оценка е 50 (петдесет) точки. 

Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. В случай че двама или повече участници получат равни 

комплексни оценки, изпълнителят на обществената поръчка се определя при съобразяване с 

разпоредбите на чл.71, ал.4 и ал.5 от ЗОП. 

Качество на техническото предложение – Т (показател), с тежест 30 точки в комплексната 

оценка 

Ценово предложение – Ц, тежест 20 точки в комплексната оценка 

 

Оценката на техническото предложение на участника се формира от следните 

подпоказатели: 

  

1.Обосновка на участника – Т1 Максимум  

15 точки 

Участникът е разписал в детайли заложените за постигане цели, очакваните 

резултати, основните дейности и целевите групи, заложени в Tехническата 

спецификация, като същите са доразвити по логичен и обоснован начин съобразно 

опита и познанията на участника относно предмета на поръчката. 

За целите на този показател:  

  Предложение разписано в детайли, е предложение, в което са 

интерпретирани целите, очакваните резултати, основните дейности и 

целеви групи съгласно Техническата спецификация, като представената 

обосновка описва ефекта от изпълнението.  

15 
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 Логичен начин - последователност, проследимост и обвързаност на 

разписаните цели и очакваните резултати.  

 Под обоснован начин се разбира как определените цели ще постигнат 

резултати чрез изпълнение на основните дейности насочени към целевите 

групи 

Участникът е разписал в детайли заложените за постигане цели, очакваните 

резултати, основните дейности и целеви групи, заложени в Техническата 

спецификация, свързани с изпълнението на услугата. 

10 

Посочени са целите, очакваните резултати и основните дейности, заложени в 

техническата спецификация. 

5 

2. Стратегия на участника – Т2 Максимум  

15 точки 

Предложена е подробна и структурирана методология (методи и инструменти) за 

изпълнение на поръчката, която гарантира ефективното и ефикасно изпълнение на 

предвидените дейности и постигане на целите съгласно Техническата 

спецификация. 

Налице са описание и обосновка на предложените дейности за постигане на 

целите и резултатите, на взаимовръзката и последователността на изпълнение на 

отделните дейности; 

Предложен е примерен дизайн и визуализация на информационните материали, 

необходими за провеждане на информационните събития. 

Предвидени са адекватни и ефективни механизми за наблюдение на изпълнението 

на договора;  

 

За целите на този показател:  

 Подробна и структурирана методология е тази, която съдържа  

изчерпателно и последователно описание на всички дейности, необходими 

за постигане на целите и резултатите на поръчката, като при това 

предложените дейности са хронологично свързани и е налице логична 

взаимовръзка между дейностите и  целите на поръчката.  

 Адекватен механизъм е механизъм, който гарантира успешното управление 

на изпълнението на поръчката и постигане на целите съгласно 

Техническата спецификация.  

 Ефективен механизъм е механизъм, който осигурява постигането на 

качествени резултати при управлението и организацията на изпълнението.   

15 

Предложена е структурирана методология (методи и инструменти) за изпълнение 

на поръчката, която гарантира постигането на изпълнение на предвидените 

дейности и постигане на целите съгласно Техническата спецификация. 

 

10 

Предложена е методология (методи и инструменти) за изпълнение на поръчката, 

която гарантира постигането на изпълнение на предвидените дейности и 

постигане на целите съгласно Техническата спецификация. 

5 

 

Общият брой точки по показателя Техническото предложение се получава по следната 

формула: 

Тi = (Т1i + Т2i)  
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Тi  e оценката на техническото предложение на i-тия участник; 

Т1i броя точки по подпоказател „Обосновка на участника“; 

Т2i броя точки по подпоказател „Стратегия на участника“. 

 

2. Критерий „Ценово предложение” (Ц)  

Ценовите предложения се проверяват, за да се установи, че са подготвени и представени в 

съответствие с изискванията на документацията за участие в процедурата.  

 

Оценката на ценовото предложение се формира при спазване на следната формула: 

Цi = (Pmin / Pi) х 20 

където: 

 Цi  e оценката на ценовото предложение на i-тия участник; 

 Pmin е най-ниската предложена цена от всички участници; 

 Pi е цената, предложена от на i-тия участник. 

 

Всички предложения на участниците по показателя Ц следва да бъдат с положителна 

стойност и различни от “0” (нула). Участници, предложили цена за изпълнение, 

надвишаваща определената максимална стойност на поръчката, ще бъдат отстранени от 

процедурата.  

 

Общата (комплексна) оценка на офертите се определя като сбор на оценките на техническото 

и ценовото предложение. Прилага се следната формула: 

КОi = Тi + Цi 

където: 

КОi  e комплексната оценка на i-тия участник; 

 Тi  e оценката на Качество на техническо предложение на i-тия участник; 

 Цi е оценката на ценовото предложение на i-тия участник. 

Офертата, получила най-висока комплексна оценка се класира на първо място.  

Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 4 от ЗОП в случай че комплексните оценки на две или 

повече оферти са равни, за икономически най-изгодна се приема тази оферта, в която се 

предлага най-ниска цена. При условие че и цените са еднакви се сравняват оценките по 

показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна 

стойност по този показател. 

Съгласно разпоредбата на чл. 71, ал. 5 от ЗОП комисията провежда публично жребий за 

определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти, ако поръчката се 

възлага по критерий „икономически най-изгодна оферта", но тази оферта не може да се 

определи по реда на чл. 71, ал. 4 от ЗОП.  


