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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:  ОБ-4  

 

 
Възложител: „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН” АД 

Поделение (когато е приложимо): [] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:  00444  

Адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Боян Русев 

Телефон: 054 855 755 

E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[х] Друг адрес: адрес на профила на купувача на Възложителя: www.mbal-shumen.com/profile/ 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[х] Строителство 

[] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Реконструкция на част от вътрешната част на Хирургически блок на 

„МБАЛ – Шумен” АД, посредством изграждане на асансьорна шахта, монтаж, пускане в 

експлоатация и сервизиране на асансьорна уредба”  

  

Кратко описание: Ще бъде извършено частично преустройство и изграждане на вътрешен 

асансьор в Хирургически блок на „МБАЛ – Шумен” АД, чието основно предназначение е да се 

ползва от пациенти. Асансьорът е изцяло вътрешен, решен с 12 спирки и размери на кабината 

1,2/2,3 метра, които осигуряват безпрепятствено превозване на болнични легла и инвалидни 

колички. Асансьорът ще бъде разположен в централната част на корпуса, което е непосредствено 

свързано с входа на партерното ниво, а по етажите – с централния коридор на съответния етаж. 

По етажите се разполага в обема на помещенията, предвидени за столови, които вече не се 

използват с това предназначение. 

  

Място на извършване: „МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 – 

Хирургически блок 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 250 000 лв.  /двеста и петдесет хиляди 

лева] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 
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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): 

Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги, съгласно 

законодателството на държавата, в която то е установено, и което отговаря на условията, 

посочени в ЗОП и обявените изисквания на възложителя в указанията за участие. 

 

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие във възлагането на 

обществена поръчка, участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване, 

посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно: 1. е осъдено с влязла в сила присъда, освен 

ако е реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл.159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл.194 – 217, 

чл. 219 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.352 – 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, 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 по 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  

участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако е 

допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.5 от ЗОП; 5.  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 липсата на основания за 

отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е налице конфликт на интереси, 

които не може да бъде отстранен. 

 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП за отстраняване, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 

1. Участникът следва да е регистриран в Централния професионален регистър на строителя към 

Камарата на строителите в България за първа група, съгласно чл. 5, ал.1, т.1 от ПРВВЦПРС, 

строежи минимум втора категория. Когато участникът е чуждестранно лице, то той следва да е 

вписан в ааналогичен регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 

установен. В случай, че участникът участва като обединение/консорциум, такава регистрация 

трябва да има всеки член на обединението/консорциума, който ще извършва строителните 

дейности. 

За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от Удостоверението за 

вписване в ЦПРС, или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е 

установен, доказващ еквивалентното право /за чуждестранните участници/. 

 2. Участникът трябва да притежава валидно удостоверение за вписването му в регистъра по чл. 

36, ал. 1 от Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/ за извършване на 

дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. 

За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от удостоверение за 

вписване в регистъра на ДАМТН. 
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Икономическо и финансово състояние:  

1. Участникът следва да има застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството” - съгласно чл. 171, ал. 1 от ЗУТ (или еквивалентна застраховка 

или гаранция за чуждестранното лице – участник, в съответствие с чл. 171а, ал. 1 от ЗУТ), 

съответстваща на категорията на строежа, обект на поръчката, с общ лимит на отговорността, 

покриваща обема на поръчката.                 

За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от валидна застрахователна 

полица за професионална отговорност на строителя. 

2. Участникът следва да разполага със застраховка „Трудова злополука” по отношение на 

дейностите, свързани с доставката и монтажа на асансьорната уредба. 

За доказване на това обстоятелство се представя заверено копие от валидна застрахователна 

полица за застраховка „Трудова злополука”. 

 Двете застраховки следва да са със срок на валидност минимум два месеца след 

срока за подаване на оферти. 

 

 

Технически и професионални способности:  
1. Участникът следва да разполага с опит в идентично или сходно строителство, 

произвоство/доставка и монтаж, изпълнени през последните пет години, считано от датата на 

подаване на офертата. 

Минимални изисквания:  

- Да разполага с опит в поне една изпълнена строително-ремонтна дейност и/или реконструкция 

в сгради за обществено ползване; 

-Да разполага с опит в производство и/или доставка, монтаж, пускане в експлоатация и 

сервизиране на асансьорна уредба за ползване от минимум 12/дванадесет/ лица в сгради за 

обществено ползване и/или жилищни сгради. 

Изпълнението на изискването се доказва посредством представяне на Списък  на 

строителството и производството/доставката и монтажа, идентично или сходно с предмета 

на поръчката. За посоченото строителство и производство/доставка и монтаж, което е 

идентично или сходно с предмета на поръчката, участникът прилага удостоверения за добро 

изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, 

мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания. 

2. Участникът следва да прилага система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 

9001:2008 или EN ISO 9001:2015 или еквивалентни, с обхват /сфера на дейност/, относим към 

предмета на поръчката. 

Изпълнението на изискването се доказва посредством представяне на заверено копие на 

валиден сертификат. В обхвата на сертифициране следва да се сключва строителство и/или 

преустройство и/или реконструкция на сгради и производство/доставка и монтаж и сервизно 

обслужване на асансьори. 

3.Участникът следва да прилага системи или стандарти за опазване на околната среда, съгласно 

стандарт EN ISO 14001:2004 или  EN ISO 14001:2015 или еквивалентни, или съгласно 

екологичната и одиторската схема на Европейския съюз /EMAS/ или еквивалентно, с обхват 

/сфера на дейност/, относим към предмета на поръчката. В обхвата на сертифициране следва да 

се включва строителство и/или преустройство и/или реконструкция на сгради. 

Изпълнението на изискването се доказва посредством представяне на заверено копие на 

валиден съответен сертификат. 

4. Участникът следва да разполага със следния минимален персонал с определена 

професионална компетентност за изпълнението на поръчката: 

- най-малко 1 /едно/ технически правоспособно лице, съгласно чл. 163а от ЗУТ; 

- най-малко 3/три/ лица – строителни работници; 

- експерт контрол по качеството; 

- минимум 1 /едно/ лице, което да притежава документ за правоспособност, съгласно Наредба № 

3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на 

професията „монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори”; 

- минимум 2 /две/ лица – сервизни техници, обучени за сервизна поддръжка от производителя на 

асансьорната уредба. Не се допуска лица от екипа на участника да съвместяват две или повече 

функции. 
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Изпълнението на изискването се доказва посредством представяне на списък с предложените 

експерти, с посочване на трите им имена, образование, професионална квалификация, 

документи за придобита квалификация /сертификати/, удостоверения. 

5. Участникът следва да разполага със собствена или наета сервизна база на отстояние до 30 

минути от местоположението на обекта. 

Изискването се доказва посредством декларация за наличие на сервизна база, собствена или 

наета, с посочване на адрес. 

 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): неприложимо 

[] 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: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [качество на организация на работния процес и мерки за преодоляване на риска]                                           

Тежест: [  40 точки ] 

Име: [срок на изпълнение]                                                                          Тежест: [  15 точки ] 

Име: [срок  за реакция при повреда в асансьорната уредба]               Тежест: [  15 точки ] 

Име: [предложена цена]                                                                               Тежест: [  30 точки ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 28.07.2017                      Час: 16:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 26.10.2017                      Час: 16:30 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 31.07.2017 г.                     Час: 13:00 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичен блок на 

„МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63. Отварянето на офертите е 

публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени 

представители. 

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз: неприложимо 

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: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Списък на 

документите в офертата; 2. Декларация за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП – по 

образец; 3. Декларация за обстоятелства по чл.54, ал.1 т. 3-5 от ЗОП – по образец; 4. Декларация 

по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – по образец; 5. Декларация по чл. 

3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 

действителни собственици от участник/подизпълнител (при наличие на такива) – по образец; 6. 

Заверено копие от удостоверение за вписване в ЦПРС; 7. Заверено копие от валидна 

застрахователна полица за застраховка „Професионална отговорност на участниците в 

проектирането и строителството”; 8. Заверено копие от валидна застрахователна полица за 

застраховка „Трудова злополука”;  9. Заверено копие от удостоверение по чл. 36, ал. 1 от Закона 

за техническите изисквания към продуктите; 10. Списък с изпълнени дейности, идентични или 

сходни с предмета на поръчката – по образец; 11. Удостоверения за добро изпълнение – 

приложение към списъка с изпълнени дейности. 12. Заверено копие от валиден сертификат за 

система за управление на качеството, съгласно стандарт EN ISO 9001:2008 или EN ISO 

9001:2015  или еквивалентни с обхват, относим към предмета на поръчката; 13. Заверено копие 

от валиден сертификат за прилагани системи или стандарти за опазване на околната среда, 

съгласно стандарт EN ISO 14001:2004 или EN ISO 14001:2015 или еквивалентни; 14. Списък с 

екипа на участника за изпълнение на дейностите в обхвата на поръчката; 15. Декларация за 

наличие на собствена или наета сервизна база и копие от договор за наем /ако е приложимо/; 16. 

Декларация за срок на валидност на офертата – по образец; 17. Декларация за ползване на 

подизпълнител /ако е приложимо/ – по образец; 18. Декларация от подизпълнители /ако е 

приложимо/ – по образец; 19. Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл. 54, 

ал.1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП /ако е приложимо/; 20. Декларация от подизпълнителите за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т. 3-5 от ЗОП /ако е приложимо/; 21. Декларация за съгласие с 

клаузите на приложения проект на договор – по образец; 22. Протокол за извършен оглед на 

обекта – по образец; 23. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд – по образец; 24. Договор за обединение /ако е приложимо/; 25. Техническо предложение – 

по образец; 26. Ценово предложение – по образец.  27. Декларация за конфиденциалност /ако е 

приложимо/;  28. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато 

участникът се позовава на такива; 29. Нотариално заверено пълномощно на лицето, 

упълномощено да представлява участника /в случай, че участникът не се представлява от лицата, 

които имат право на това, съгласно документите му за регистрация/; 30. При участници – 

обединения, които не са юридически лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е 

вписано като представляващ в документа за създаване на обединението, в офертата се представят 

нотариално заверени пълномощни от всички участници в обединението, с които те 

упълномощават това лице да подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за 

обединението. 

 

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до обявата, техническата 

спецификация и указанията за участие, като ги публикува на профила на купувача, който е на 

адрес:  

www.mbal-shumen.com/profile/OO-17-04 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 13/07/2017 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) д-р Атанас Георгиев Атанасов 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


