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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00733
Поделение: МБАЛ "Д-р Братан Шукеров" АД
Изходящ номер: 21 от дата 27/02/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение "Д-р Братан Шукеров" АД

Адрес
бул. България №2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
д-р Красимир Събев

E-mail Факс
mbalsmolyan@abv.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.mbal-smolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
www.mbal-smolyan.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Анализ на моментното състояние на организацията на трудовата 
дейност в здравното заведение и проектиране на нова 
организационна форма на труда”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 79000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Разработване на анализ на моментното състояние на организацията 
на трудовата дейност в здравното заведение и проектиране на нова 
организационна форма на труда

Прогнозна стойност
(в цифри): 65917.00   Валута: BGN

Място на извършване
МБАЛ “Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, бул. България №2 код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Идентификационни данни за лицето, което прави предложението с 
прилагане на ЕИК или  удостоверение за актуално състояние от 
съответния публичен регистър в оригинал или във формата на 
заверено от участника фотокопие;
2. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е 
подписани от лице, различно от законния представител на 
участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено 
фотокопие;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката съдържащо:
3.1.Списък в свободен текст на извършени от участника сходни с 
предмета на настоящата процедура услуги, през последните 3 
години (в зависимост от датата, на която кандидатът е учреден 
или е започнал дейността си), включително стойностите, датите и 
получателите - с подпис и печат на кандидата; 
3.2. Референции от клиенти за добро изпълнение (най-малко 1 
референция, от списъка на изпълнените договори) - копие, 
заверено от кандидата с подпис, печат и гриф „Вярно с 
оригинала”;
3.3. Документи, доказващи професионалната квалификация на 
служителите на кандидатът:
3.3.1. Документи, доказващи правоотношение между участника и 
служителите, отговорни за изпълнението на услугата: трудов/и 
договор/и и/или граждански договор/и, заверени с подпис, печат 
на участника и гриф „Вярно с оригинала”. 
3.3.2. Документи, доказващи опит и квалификация на служителите, 
отговорни за изпълнението на услугата: копия от дипломи и/или 
допълнителни професионални квалификации.
3.3.3. Участникът да разполага с екип от квалифицирани 
специалисти за изпълнение на предмета на поръчката, както 
следва:
- Специалист с висше образование, магистърска степен, с призната 
специалност „Трудова медицина” с минимум 5 години опит в сферата 
на трудовата медицина и здраве и безопасност при работа; 
- Специалист с висше образование, магистърска степен, с опит по 
разработване и внедряване на системи за подобряване на условията 
на труд, с минимум 5 години опит в сферата;
Под „услуга, сходна с предмета на настоящата процедурата” следва 
да се разбира: Услуга, включваща извършване на анализ на 
състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.
3.4. Срок за изпълнение на услугата – не по-голям от 60 
календарни дни от сключването на договора (под формата на 
декларация)
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3.5. Техническото предложение на предлаганата услуга се 
представя на хартиен и оптичен носител (CD) в пълно съответствие 
с Приложение № 3.
3.6. Начин на плащане: Плащането ще се извършва в срок до 60 дни 
след изпълнение на услугата въз основа на издадена фактура и 
приемно-предавателна форма (под формата на декларация).  
3.7. Срок на валидност на офертата – не по-малък от 30 
календарни дни, считано от крайната дата за подаване на офертите 
(под формата на декларация).  
4. Сведения за участника – Приложение №6;
5. Декларация за приемане клаузите на проекта на договора –
Приложение №7.
6. Проект на договора, подписан и подпечатан от участника на 
всяка страница - Приложение №5
7. Ценово предложение:
Ценово предложение, изготвено в пълно съответствие с образеца –
Приложение №4  от документацията за участие, представено от 
участника на хартиен и оптичен носител (CD).
Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български лева, 
с точност до втория знак след десетичната запетая с включен ДДС.
Предложението на участника трябва да представлява крайна цена с 
включен ДДС и всички разходи по изпълнение на услугата до 
крайния получател - МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр. Смолян, 
бул. „България” №2.
Прогнозната стойност на поръчката е 65 917,00 лв. без ДДС.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 06/03/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията  е предоставена в профила на купувача www.mbal-
smolyan.com

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 06/03/2014 дд/мм/гггг
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