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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: [  019 ] 
  

Възложител: „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД  

 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00979 
Адрес: България 9700, Шумен, ул. „Васил Априлов“№63 
Лице за контакт (може и повече от едно лица:Иванка Енчева Ралева 
Телефон: Тел.: 054/ 800-832 
E-mail: raleva@oncocenter.org  
 
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: (моля, посочете друг адрес) 
http://www.oncocenter.org/site/category/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/ 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 
Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги 
Предмет на поръчката: „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите 
на „КОЦ –ШУМЕН” ЕООД  по Техническа спецификация - Приложение 1” 

  
Кратко описание: „ Доставка на комплект дозиметрична апаратура, за нуждите на 
„КОЦ –ШУМЕН” ЕООД  по Техническа спецификация - Приложение 1” 

  
Място на извършване:  гр.Шумен ул. Васил Априлов №63 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):70 000.00 лв. 
 Възложителят посочва, че прогнозната стойност е пределна и в  случай, че 
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офертата на участник надхвърля посочената прогнозна стойност, същата ще бъде 
отстранена. 

 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не 
 
Поръчката не е разделена на обособени позиции. 
 
 

      

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: Участниците подават оферта, изготвена съгласно условията на Закона за 
обществените поръчки/ЗОП/, Правилник за прилагане на Закона за обществените 
поръчки/ППЗОП / и настоящата обява, публикувана в „Профил на купувача” на 
Възложителя на адрес: 
http://www.oncocenter.org/site/category/%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D
0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D0%B1%D1%8F%D0%B2%D0%B8/ 
I. Изисквания към участника:  

  1. В обявената обява, може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и 
техни обединения, което отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на изискванията 
на възложителя, посочени в документацията за участие. Възложителят осигурява 
пълен, неограничен и пряк достъп по документацията по настоящата процедура. 
Документацията е публикувана в профила  на купувача и е общодостъпна. Участник в 
настоящата обява, може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има 
право да изпълнява настоящата услуга съгласно законодателството на държавата, в 
която то е установено.  

2. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник за възлагане на 
обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгласно законодателството на държавата, в която е установен. В тези случаи, ако за 
доказване на съответствие с изискванията за технически и професионални способности 
клонът се позовава на ресурсите на търговеца, клонът представя доказателства, че при 
изпълнение на поръчката ще има на разположение тези ресурси.  

3. Едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение. 
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 
участник, не може да подава самостоятелно оферта. Свързани лица по смисъла на 
параграф 2, т. 45 от допълнителните разпоредби на ЗОП не могат да бъдат 
самостоятелни участници в настоящата процедура. 

4. В случай, че участникът участва като обединение, Възложителят не поставя каквито 
и да е изисквания относно правната форма, под която обединението ще участва в 
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процедурата за възлагане на поръчката. 

5. Когато участникът е обединение, което не е регистрирано като самостоятелно 
юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или друг приложим 
документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението, 
както и следната информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 1. правата 
и задълженията на участниците в обединението; 2. дейностите, които ще изпълнява 
всеки член на обединението и 3. уговаряне на солидарна отговорност между 
участниците в обединението. Следва да бъде определен и посочен партньор, който да 
представлява обединението за целите на настоящата обществена поръчка. 

6. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване 
на офертата за настоящата поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за 
кореспонденция при провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и 
при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата поръчка, 
участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за 
извършеното класиране и преди подписване на договора за възлагане на настоящата 
обществена поръчка. 

7. Възложителят отстранява от участие всеки участник, за когото са налице 
основанията за отстраняване, свързани с личното състояние на участниците, по чл. 54, 
ал. 1 и посочените в документацията обстоятелства, възникнали преди или по време на 
поръчката. Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 
посочените основания за отстраняване се прилагат и за всеки член на обединението. 
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от 
ЗОП. Съгласно чл. 46 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 
(ППЗОП) участниците са длъжни да уведомяват писмено Възложителя в 3-дневен срок 
от настъпване на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, чл. 101, ал. 11 от ЗОП.  

На основание чл.54, ал.1 от 3ОП Възложителят отстранява от участие в процедура за 
възлагане на обществена поръчка участник, когато :1) е осъден с влязла в сила 
присъда, за престъпление по чл . 108 а , чл . 159 а — 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  2) е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично 
на тези по т . 1, в друга държава членка или трета страна ; 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 , установени с акт на компетентен орган , съгласно 
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен , 4) е 
налице неравнопвставеност в случаите по чл .44, ал .5 от 3ОП; 5. За когото е 
установено , че : а ) е представил документ с невярно съдържание , свързан с 
удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите 
за подбор ; б ) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
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липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор ;  

6) е установено с влязло в 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 закон аза трудовата 
миграцияи трудовота мобилност или аналогични задължения , установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата , в която кандидатът или 
участникът е установен ; 7) е налице конфликт на интереси , който не може да бъде 
отстранен . Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват 
участника или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други 
лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от 
тези органи. 

 8. Когато участник предвижда използването на подизпълнител по смисъла на § 2, 
т. 34 от ДР на ЗОП или се позовава на капацитета на трети лица по чл. 65, ал. 1 от ЗОП, 
следва да има предвид, че основанията за отстраняване са прилагат и за 
подизпълнителите и за третите лица. 

 9. Участник, за когото са налице основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да 
предприеме мерки за доказване на надеждност съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП. 

 10. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 
който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те 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 основанията 
по чл. 54, ал. 1  от ЗОП за отстраняване от участие. 

 11. Когато се предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 
поръчката изпълнителят сключва договор за подизпълнение. Независимо от 
възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на 
договора за обществена поръчка е на изпълнителя. Замяна или включване на 
подизпълнител по време на изпълнение на договор за обществена поръчка се допуска 
по изключение, когато възникне необходимост, при условията на чл. 14 от ЗОП. При 
замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на възложителя 
всички документи, които доказват изпълнението на условията на чл. 66, ал. 11 от ЗОП.  

 12. Възложителят отстранява от процедурата всеки участник, за когото е налице 
някое от основанията по чл. 107 от ЗОП. 

Изисквания за личното състояние:  
1.За участниците не трябва да са налице обстоятелствата  по чл.54 ал.1 т.1-5 и т.7 от 
ЗОП 
Доказване: Участника представя Декларации по чл.192 ал.3 от ЗОП – по Образец към 
настоящата обява.Участник за когото са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.3-5 от 
ЗОП и по чл.54 ал.1 т.1,2 и 7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е 
предприел мерки, които гарантират неговата надежност. 
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Възложителят НЕ 
поставя изисквания към участниците, относно годност/правоспособност/ за 
упражняване на професионална дейност. 
  
В случай, че описаните разрешения, сертификати,  декларации или други еквивалентни 
документи присъстват в публични регистри, участника не ги представя на хартиен 
носител, а посочва линк към регистъра. 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания към 
участниците, за икономическо и финансово състояние на участниците. 
  
Технически и професионални способности:  Възложителят поставя изисквания към 
участниците, за Технически и професионални способности на участниците. 
1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или 

сходни с тези на поръчката за последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата.  

Изисквано минимално ниво: Участникът трябва да е изпълнил през последните три 
години, считано от датата на подаване на офертата поне 1/една/ доставка с предмет и 
обем  идентичен или сходен с тази на поръчката. 

2. Участикът следва да притежава сертификат/ или еквивалент за калибриране в 
погълната доза във вода за 60Со 

Изисквано минимално ниво: 

Участикът следва да притежава сертификат/ или еквивалент за калибриране в 
погълната доза във вода за 60Со 

 

 
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: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
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Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [19.12..2019]                            Час: (чч:мм) [16:30] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [19.02.2019]                          Час: (чч:мм) [16:30] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [20.12.2019]                            Час: (чч:мм): 10,00 
  
Място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат отворении в ЗАСЕДАТЕЛНА 
ЗАЛА  ет.4  на „Комплексен онкологичен център – Шумен „ ЕООД гр.Шумен ул.Васил 
Априлов №63 

 
  

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  
  

Друга информация (когато е приложимо): [……] 
 Гаранция за изпълнение в размер на 3%от общата стойност на доставената апаратура 
без ДДС. 
Офертата се представя от участника или упълномощен от него представител – лично 
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка в запечатана непрозрачна опаковка в Звено ОП на КОЦ-Шумен ЕООД, 
находящо се на адрес: гр.Шумен ул.Васил Априлов 63, всеки работен ден от 08:00 до 
12,30 и от 13,00 до 16:30 часа до срока, посочен в настоящата обява, а в случаите по 
чл.188 ал.2 от ЗОП-съгласно определения срок в Информация за удължаване на 
първоначалния срок за получаване на оферти. 
 Върху опаковката се посочват: 
-Предмет на обществената поръчка, за която участникът подава оферта: 
-Наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо. 
-Адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес. 
 Офертата се представя на български език, а в случай че е представен документ на 
чужд език, то същият да бъде придружен с превод на български език. Когато офертата 
се подава от юридическо лице, същата следва да е подписана от законния представител 
на участника, съгласно търговската му регистрация или упълномощен с нотариално 
заверено пълномощно негов представител, както и оформена с печат на участника. 
Пълномощното се представя в оригинал или заверено копие. 
 Всяка оферта, трябва да съдържа посочените в настоящата покана образци, копия на 
документи и сведения. Всички представени копия на документи, трябва да бъдат 
заверени от участника с гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. Офертата е със 
срок на валидност 60/шестдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за подаване 

20
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на оферти.Всички оферти, представени след обявения срок за получаване, не се 
приемат и разглеждат. 
Съдържание на заявленията и офертата за участие: 

1. Заявлението за участие, включва най-малко следните документи: 
- Техническо предложение  
- Ценово предложение  
- Декларация за по чл.192 ал.3 ЗОП  

      -  Каталози с номерирани страници на артикула, за който се отнасят в съответствие 

с Техническата спецификация – Приложение 1. 

-друга информация и/или документи, изискани от Възложителя, когато е 
приложимо. 

        Участникът избран за изпълнител следва да представи Декларация по образец за: 

обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т. 2  от Правилника за прилагане на ЗМИП, за 

обстоятелствата по чл. 59, ал. 1, т. 3 от Правилника за прилагане на ЗМИП и за 

обстоятелствата по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП  от Правилника за прилагане на ЗМИП по 

образци на Възложителя.                  

Офертите се подават в запечатана непрозрачна опаковка в звено ОП на КОЦ-
Шумен ЕООД, сграда Лъчетерапия - 4 етаж. 

Всички документи на участника да се представят на бългаски език. Документите, 
които са на чужд език, се представят и в превод. 
Сключване на договор: 
При сключване на договор, избрания за изпълнител участник, представя следните 
документи: 
1.Актуални към момента на сключване на договора издадени от компетентен орган, за 
удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл.54 ал.1 т.1 или т.2 и т.3 и т.6 от ЗОП, 
т.е. сведетелство за съдимост, удостоверение от органите по приходите и 
удостоверение от общината по седалище на Изпълнителя-заверено копие. 
Удостоверение от органите на ИА» ГИТ» 
 

 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) 09.12.2019 г. 

Възложител    заличено на основание чл.36а, ал.3 от ЗОП 
Трите имена: (Подпис и печат) Иванка Енчева Ралева 
Длъжност: Главен счетоводител и упълномощено лице по чл.7 ал.1 от ЗОП, със 
заповед №051/08.04.2019 г. 
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