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ДОКУМЕНТАЦИЯ  
 

О Б Щ Е С Т В Е Н А  П О Р Ъ Ч К А  П О  Р Е Д А  Н А  Г Л А В А  Д В А Д Е С Е Т  И  Ш Е С Т А  О Т  

З А К О Н А  З А  О Б Щ Е С Т В Е Н И Т Е  П О Р Ъ Ч К И ,  Ч Р Е З  С Ъ Б И Р А Н Е  Н А  О Ф Е Р Т И  

С  О Б Я В А  С  П Р Е Д М Е Т :  

 

„ И З Б О Р  Н А  И З П Ъ Л Н И Т Е Л  З А  И З В Ъ Р Ш В А Н Е  Н А  У С Л У Г И ,  В К Л Ю Ч В А Щ И  

И З П Ъ Л Н Е Н И Е  Н А  Д Е Й Н О С Т И  П О  Н А Ц И О Н А Л Н А  П Р О Г Р А М А  З А  

П Р Е В Е Н Ц И Я  Н А  Х Р О Н И Ч Н И Т Е  Н Е З А Р А З Н И  Б О Л Е С Т И  2 0 1 4 - 2 0 2 0 Г ,  

Н А С О Ч Е Н И  К Ъ М  Р А Н Н О  О Т К Р И В А Н Е  Н А  О Н К О Л О Г И Ч Н И  

З А Б О Л Я В А Н И Я ,  О Р Г А Н И З И Р А Н Е  И  П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  С К Р И Н И Н Г  З А  

Р А К  Н А  Г Ъ Р Д А Т А ,  Р А К  Н А  М А Т О Ч Н А Т А  Ш И Й К А  И  Р А К  Н А  Д Е Б Е Л О Т О  

И  П Р А В О Т О  Ч Е Р В О ,  С Ъ С Т А В Л Я В А Щ И  С Ъ О Т В Е Т Н О  Д Е Й Н О С Т И  П О  Т .  

2 . 1 . 3 . ,  Т .  2 . 2 . 3 .  И  Т .  2 . 3 . 3 .  О Т  Р А З Д Е Л  I I I  О Т  Р А Б О Т Н А  П Р О Г Р А М А ,  

П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  I  О Т  Н П П Х Н Б  2 0 1 4 - 2 0 2 0  Г .  И  О Р Г А Н И З И Р А Н Е  И  

П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  О Б У Ч Е Н И Я  Н А  С Л Е Д Н И Т Е  Ц Е Л Е В И  Г Р У П И  -  

О Б У Ч Е Н И Е  Н А  Ж Е Н И  С  Ф А М И Л Н А  А Н А М Н Е З А  ( П Ъ Р В А  Л И Н И Я  

Р О Д С Т В О - М А Й К А  С Е С Т Р А ,  Д Ъ Щ Е Р Я ,  Б А Б А )  З А  Р А К  Н А  Г Ъ Р Д А Т А ;  

О Б У Ч Е Н И Е  Н А  П О Л О В О  А К Т И В Н И  Ж Е Н И  З А  Н Е О Б Х О Д И М О С Т Т А  О Т  

Е Ж Е Г О Д Е Н  Г И Н Е К О Л О Г И Ч Е Н  П Р Е Г Л Е Д  С  Ц И Т О Н А М А З К А  О Т  

С П Е Ц И А Л И С Т  И  О Б У Ч Е Н И Е  Н А  Л И Ц А Т А  С  Ф А М Ш Е Н  К О Л О Р Е К Т А П Е Н  

К А Р Ц И Н О М  З А  Н Е О Б Х О Д И М О С Т Т А  О Т  П Р О В Е Ж Д А Н Е  Н А  Х Е М О К У Л Т  -

Т Е С Т  Ч Р Е З  П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е Н  П Р Е Г Л Е Д  П Р И  Л И Ц А  Н А Д  5 0  Г О Д . ,  

С Ъ О Т В Е Т Н О  С Ъ С Т А В Л Я В А Щ И  Д Е Й Н О С Т И  П О  Т .  2 . 1 . 1 ,  Т . 2 . 2 . 1 .  И  Т .  

2 . 3 . 1  О Т  Р А З Д Е Л  I I I  О Т  Р А Б О Т Н А  П Р О Г Р А М А ,  П Р И Л О Ж Е Н И Е  №  I  О Т  

Н П П Х Н Б  2 0 1 4 - 2 0 2 0  Г . ,  Р А З П Р Е Д Е Л Е Н И  В  Т Р И  О Б О С О Б Е Н И  П О З И Ц И И .  

 

 

 Г Р .  Б У Р Г А С  

 М .   Ю Н И  –  Ю Л И  2 0 2 0  Г .  
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1. Правно основание за откриване на процедурата:  
Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена 

пог.ръчка на основание чл. 187, ал.1 във връзка с чл. 20, ал.3, т. 2 от Закона за 

обществени поръчки /ЗОП/ в съответствие с §131, ал.3 от  ПЗР на ЗОП- публикуване на 

обява за събиране на оферти. 

Съгласно § 131, ал.3 от ПЗР на ЗОП и чл. 1, т.2, б “а“ от ПМС № 332/ 13.12.2019 г. 

за приемане на график за използване на централизираната електронна платформа по чл. 

39а, ал. 1 от ЗОП, за настоящата обществена поръчка се прилага редът за възлагане, 

действащ до 01.11.2019 г. 

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по 

провеждането на поръчката се прилагат разпоредбите на Закона за обществените 

поръчки (ЗОП) и Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки 

(ППЗОП). 

2. Цел на обществената поръчка:  
В изпълнение на Заповед № РД-01-279/27.05.2020 г. на Министъра на 

здравеопазването в изпълнение на Национална програма за превенция на хроничните 

незаразни болести 2014-2020г. 

3.Обект на поръчката- чл. 3, ал.1, т.3 ЗОП- предоставяне на услуги; 

4.Предмет на поръчката – „Избор на изпълнител за извършване на услуги, 

включващи изпълнение на дейности по Национална програма за превенция на 

хроничните незаразни болести 2014-2020г, насочени към ранно откриване на 

онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, 

рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, съставляващи съответно 

дейности по т. 2.1.З., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна програма, Приложение № 

1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на обучения на следните 

целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия родство-майка 

сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за 

необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и 

обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от 

провеждане на хемокулт - тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., 

съответно съставляващи дейности по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна 

програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.. разпределени в три обособени 

позиции“, както следва: 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: извършването на услугата включва изпълнение на 

дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и 

провеждане на скрининг за рак на гърдата, включващо: Извършване на 650 бр. прегледа 

от специалист и при съмнение се провеждат диагностични методи за уточняване на 

диагнозата от екип специалисти - тимов подход и провеждане на обучение на жени с 

фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата. 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: извършването на услугата включва изпълнение на 

дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и 

провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, включващо: Извършване на 650 

бр. прегледа от специалист и гинекологични изследвания с цитонамазка, като 

последната се оцветява по метода Папаниколау и провеждане на обучение на полово 

активни жени за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от 

специалист; 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: извършването на услугата включва изпълнение на 

дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и 

провеждане на скрининг за рак на дебелото и правото черво, включващо: Извършване 

на 650 бр. прегледа от специалист с прилагане на хемокулт — тест съгласно т. 2.3.3 от 

раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и 

провеждане на обучение на лицата с фамилен колоректален карцгтом  за  

необходимостта  от  провеждане  на  хемокулт  - тест чрез профилактичен преглед при 

лица над 50 год. 



5. Обособени позиции: Обществена поръчка е разделена на обособени позиции. 

Всеки от участниците може да подаде оферта за една, няколко или за всички обособени 

позиции. 

Възможност за представяне на варианти в офертите: Няма възможност за 

представяне на варианти в офертите. Всеки участник има право да представи само една 

оферта. 

6. Срок и валидност на офертата: Срокът на валидност на офертите трябва да 

бъде не по-малък от 90 /деветдесет/ календарни дни, считано от крайния срок за 

получаване на оферти. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока 

на валидност на офертите си до сключване на договор. 

Участник, който представи оферта с по-кратък срок на валидност от определения, 

ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена 

поръчка. 

Участник, който откаже да удължи срока на валидност на офертата си след 

отправяне на покана от страна на Възложителя в определения в поканата срок, ще бъде 

отстранен от участие в процедурата за възлагане. 

7. Място на изпълнение на поръчката: Специализирани кабинети на лечебни 

заведения и лаборатории за извършване на изследвания на територията на област 

Бургас 

Срок за изпълнение: Срокът на договора и по трите позиции е до: 10.11.2020 г. 

8. Прогнозна стойност: Общата прогнозна стойност на поръчка е 51 750 лв. 

без вкл. ДДС или 62 100 лв. с вкл.  ДДС, разпределена както следва: 

Общо за Обособена позиция № 1 – 19128,33 лв. без вкл. ДДС и 22954 лв. с вкл. 

ДДС. По Програмата относно ОП №1 е осигурен финансов ресурс за извършване на 

650 бр. прегледа, изследвания и провеждане на обучение по следните единични крайни 

цени /с вкл. ДДС/ за прегледите и изследванията, и общо за обучението: 

- преглед: 23,50 лв.   

- мамография: 21,00 лв.;  

- за обучение на съответните за обособената позиция целеви групи- 333 лв. 

общо; 

Общо за Обособена позиция № 2-   18152,50 лв. без вкл. ДДС и  21783 лв. с вкл. 

ДДС. По Програмата относно ОП №2 е осигурен финансов ресурс за извършване на 

650 бр. прегледа, изследвания и провеждане на обучение по следните единични крайни 

цени /с вкл. ДДС/ за прегледите и изследванията, и общо за обучението: 

- преглед: 23,50 лв.   

- цитонамазка: 9,50 лв.; 

- за обучение на съответните за обособената позиция целеви групи- 333 лв. 

общо; 

Общо за Обособена позиция № 3-14469,16 лв. без вкл. ДДС и 17363 лв. с вкл. 

ДДС. По Програмата относно ОП №3 е осигурен финансов ресурс за извършване на 

650 бр. прегледа, изследвания и провеждане на обучение по следните единични крайни 

цени /с вкл. ДДС/ за прегледите и изследванията, и общо за обучението: 

- преглед: 23,50 лв.   

- изследване с прилагане на хемокулт – тест: 2,70 лв.; 

- за обучение на съответните за обособената позиция целеви групи- 333 лв. 

общо; 

9. Източник на финансиране: Средствата за изпълнение на поръчката се 

осигуряват от Министерство на здравеопазването, съгласно утвърдена план-сметка по 

Програмата. 

10. Начин на плащане – в левове по банков път, срок до 30 /тридесет/ дни от 

датата на предоставяне на подписан приемо-предавателен протокол, представени отчет 

и фактура (оригинал и копие вярно с оригинала).Заплащането е за медико-

диагностичната дейност, назначена и извършена съобразно националните медицински 

стандарти. 



Плащането ще се извърши в български лева по банков път, с платежно нареждане 

по посочена от изпълнителя банкова сметка, в размер, по реда и в сроковете съгласно 

приложен проект на договор. 

Технически изисквания за изпълнението на услугата по обособени позиции: 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Извършването на услугата включва изпълнение на следните дейности съгласно 

горепосочената Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г., - 

дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и 

провеждане на скрининг за рак на гърдата, включващо извършване на 650 бр. прегледа 

от специалист и при съмнение се провеждат диагностични методи за уточняване на 

диагнозата от екип специалисти - тимов подход и провеждане на обучение на жени с 

фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата. 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

Извършването на услугата включва изпълнение на следните дейности съгласно 

горепосочената Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.,- 

дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и 

провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, включващо извършване на 650 бр. 

прегледа от специалист и гинекологични изследвания с цитонамазка, като последната 

се оцветява по метода Папаниколау и провеждане на обучение на полово активни жени 

за необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист; 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

Извършването на услугата включва изпълнение на следните дейности съгласно 

горепосочената Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г.,- 

дейности, насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и 

провеждане на скрининг за рак на дебелото и правото черво, включващо извършване на 

650 бр. прегледа от специалист с прилагане на хемокулт - тест съгласно т. 2.3.3 от 

раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и 

провеждане на обучение на лицата с фамилен колоректален карцином за 

необходимостта от провеждане на хемокулт - тест чрез профилактичен преглед при 

лица над 50 год. 

11. Условия, на които следва да отговарят участниците. 

Общи изисквания и по трите позиции: 

11.1. В обществената поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, 

както и всяко друго образувание. 

11.2. За участие в поръчката участникът подготвя и представя оферта, която 

трябва да съответства напълно на условията, съдържащи се в обявата и указанията към 

нея. 

11.3. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, за 

когото е налице поне едно от следните обстоятелства: 

11.3.1. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 

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; 

11.3.2. осъден е с влязла в сила присъда за престъпление, аналогично на тези по т. 

11.3.1, в друга държава членка или трета страна; 

11.3.3. 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 съгласно законодателството на държавата, 

в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на 

компетентен орган. Изискването не се прилага в случаите на чл. 54, ал. 5 от ЗОП; 

11.3.4. налице е неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП; 

11.3.5. се установи че: 
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а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната 

липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за 

подбор; 

б) не е предоставил изискваща информация, свързана с удостоверяване липсата за 

основания за отстраняване или изпълнението за критериите за подбор; 

11.3.6. е установено с влязло 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 Закона 

за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени 

с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 

участникът е установен; 

11.3.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

11.4. Изискванията по т. 11.3.1., т. 11.3.2. и т. 11.3.7. се отнасят за лицата, които 

представляват участника.  

11.5. Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по т. 11.3.3.-11.3.6. се подписва от лицето, което може самостоятелно 

да го представлява.  

11.6. Когато участник в обществената поръчка е обединение от физически и/или 

юридически лица, същият се отстранява от участие, когато някое от основанията за 

отстраняване е налице за член на обединението. 

11.7. Не може да участва в обществена поръчка чуждестранно физическо или 

юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, e налице някое от 

обстоятелствата по т. 11.3. 

11.8. Участник, за когото са налице основанията за отстраняване по т. 11.3.1-

11.3.7., има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, 

съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, а именно: 

- че е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

- е платил или е в процес на изплащане на дължимото обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

- че е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, 

технически, организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови 

престъпления или нарушения; 

- че е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

В случай, че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира 

неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката. 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете, посочени в 

чл. 57, ал. 3 от ЗОП. 

11.9. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 

подизпълнител на друг участник, не може да представя самостоятелно оферта. 

11.10. В обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да 

участва само в едно обединение: 

11.10.1. В случай на участник – обединение, което не е юридическо лице трябва 

да се представи копие от документ за създаване на обединението както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка: 

- правата и задълженията на участниците в обединението; 

- разпределението на отговорността между членовете на обединението, като 

бъде определен партньора, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка; 

- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

11.10.2. При изпълнението на обществената поръчка участниците в 



обединението отговарят солидарно. 

11.11. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в 

обществената поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва 

договори съобразно законодателството на държавата, в която е установен. 

11.12. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща 

обществена поръчка. „Свързани лица“ са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по 

съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до 

четвърта степен включително.  

„Контрол“ е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 

споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на 

едно дружество или друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на 

решения във връзка с дейността на юридическо лице. 

За удостоверяване липсата на горните обстоятелства към офертата участниците 

подават декларации по чл. 107, т. 4 от ЗОП, във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП (по 

образец). 

11.13. На основание 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 

(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален 

данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват 

при възлагане на поръчката, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в 

което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 

режим. 

„Контрол“ е контролът по смисъла на § 1в от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон, както и всяка възможност, която, без да представлява индикация 

за пряко или косвено притежаване, дава възможност за упражняване на решаващо 

влияние върху юридическо лице или друго правно образувание при вземане на решения за 

определяне състава на управителните и контролните органи, преобразуване на 

юридическото лице, прекратяване на дейността му и други въпроси от съществено 

значение за дейността му. 

Индикация за „непряк контрол“ е упражняването на краен ефективен контрол 

върху юридическо лице или друго правно образувание чрез упражняването на права 

чрез трети лица, включително, но не само, предоставени по силата на 

упълномощаване, договор или друг вид сделка, както и чрез други правни форми, 

осигуряващи възможност за упражняване на решаващо влияние чрез трети лица.  

11.14. Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за 

отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша 

публична длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията 

или задълженията си по служба е участвало в провеждането на процедури за обществени 

поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на средства от фондове, 

принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на 

българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си 

от длъжност да участва или да представлява физическо или юридическо лице в такива 

процедури пред институцията, в която е заемало длъжността, или пред контролирано от 

нея юридическо лице. Забраната за участие в процедури за обществени поръчки, се 



прилага и за юридическо лице, в което лицето по предходното изречение е станало 

съдружник, притежава дялове или е управител или член на орган на управление или 

контрол след освобождаването му от длъжност.  

  12. Критерии за подбор. 

12.1. Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 

изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри. 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: 

Участникът да е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като 

лечебно заведение (ЛЗ) за болнична или извънболнична медицинска помощ или да друг 

вид лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ,  осъществяващо дейност на територията на 

област Бургас, с вписани медицински специалности по АГ и/или хирургия, както и 

Образна диагностика; 

Документи, удостоверяващи поставеният критерий, които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Удостоверение за 

регистрация или Разрешение за осъществяване на лечебна дейност или ПМС за 

създаване/преобразуване на лечебното заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ. 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2: 

Участникът да е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като 

лечебно заведение (ЛЗ) за болнична или извънболнична медицинска помощ или да друг 

вид лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ,  осъществяващо дейност на територията на 

област Бургас, с вписани медицински специалности по АГ и обща и клинична 

патология. 

Документи, удостоверяващи поставеният критерий: които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Удостоверение за 

регистрация или  ПМС за създаване/преобразуване на лечебното заведение по чл.5, ал.1 

от ЗЛЗ. 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

Участникът да е регистриран по реда на Закона за лечебните заведения като 

лечебно заведение (ЛЗ) за болнична или извънболнична медицинска помощ или да друг 

вид лечебно заведение по смисъла на ЗЛЗ,  осъществяващо дейност на територията на 

област Бургас, с вписани медицински специалности по гастроентерология и/или 

хирургия и клинична лаборатория. 

Документи, удостоверяващи поставеният критерий: които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Удостоверение за 

регистрация или Разрешение за осъществяване на лечебна дейност или ПМС за 

създаване/преобразуване на лечебното заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ. 

Забележка: Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по 

служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и 

безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки - Удостоверение 

за регистрация ши Разрешение за осъществяване на лечебна дейност или ПМС за 

създаване/преобразуване на лечебното заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ. 

При подаване на офертата участниците декларират съответствието с критерия за 

подбор по т. 2 като попълват Декларация за съответствие с критериите за подбор 

(Образец № 5). 

При обработката на лични данни участниците следва да спазват изискванията на 

Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни. 

12.2. Икономическо и финансово състояние: Възложителят не предявява в 

настоящата процедура изисквания за икономическото и финансово състояние.  

12.3.Технически и професионални възможности: 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1: 



1. Участникът ЛЗ да притежава Структура по образна диагностика с 

включена рентгенова уредба за мамографии. За рентгеновата уредба за мамографии в 

експлоатация: участникът ЛЗ да притежава валидна Лицензия от Агенцията за ядрено 

регулиране за тази дейност и уредбата да е вписана в публичния регистър на обектите с 

обществено предназначение на РЗИ-Бургас по реда на чл.36, ал.З от Закона за здравето. 

Документи, удостоверяващи поставеният критерий, които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Лицензия от 

Агенцията за ядрено регулиране 

2. Участникът ЛЗ трябва да разполага минимум с един мамографски 

рентгенов апарат, проявителна машина за рентгеновите снимки, принтер за отпечатване 

на филми при цифровите апарати и зала за разчитане на образите. 

• Документи, удостоверяващи поставеният критерий, които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: декларация за 

съответствие с посочените изисквания. 

3. Изисквания към мамографскатарентгенова апаратура: 

• Рентгеновата уредба за скринингова мамография трябва да има: 

-два фокуса: 0,3 mm и 0,1 mm.  

-експонационен автомат - в изправност; 

- компресиращо устройство с автоматична компресия; 

• Документи, удостоверяващи поставеният критерий: и които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Всички писмени 

протоколи, обективизиращи извършването на годишен контрол на качеството на 

физико-техническите и дозиметричните параметри на радиологичната апаратура по 

програма, разработена от съответния експерт по медицинска физика относно 

радиологичната мамографска апаратура в пълен обем за календарната 2019 год. и за 

2020 год. до момента, по реда таблица 6 от приложение № 6 чл. 32, ал. 1, т. 1 Наредба 

№ 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при 

медицинско облъчване. 

• Радиологичната апаратура да отговаря на физико-техническите изисквания, 

посочени в таблица 6 от приложение № 6 чл. 32, ал. 1, т. 1 Наредба № 2 от 5 февруари 

2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване 

- за уредбите за мамография; Лечебното заведение организира контрол на качеството на 

физико-техническите и дозиметричните параметри на радиологичната апаратура и 

качеството на диагностичните образи по програма, разработена от съответния експерт 

по медицинска физика относно радиологичната мамографска апаратура в пълен обем 

по реда таблица 6 от приложение № 6 чл. 32, ал. 1, т. 1 Наредба № 2 от 5 февруари 2018 

г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване 

• Документи, удостоверяващи поставеният критерий: и които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Всички писмени 

протоколи и програмата, въз основа на които са издадени, обективизиращи 

извършването на контрол на качеството на физико-техническите и дозиметричните 

параметри на радиологичната апаратура и качеството на диагностичните образи по 

програма, разработена от съответния експерт по медицинска физика относно 

радиологичната мамографска апаратура в пълен обем за календарната 2019 год. и за 

2020 год. до момента по реда таблица 6 от приложение № 6 чл. 32, ал. 1, т. 1 Наредба № 

2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при 

медицинско облъчване. 

• Участникът ЛЗ да организира техническа поддръжка и ремонт на използваната 

радиологична апаратура с периодичност съгласно предписанията на производителя, но 



не повече от 6 месеца по реда на чл.36 от Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за 

условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване 

• Документи, удостоверяващи поставеният критерий: и които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: Всички писмени 

протоколи, обективизиращи  всяка дейност по ревизия, ремонт, техническа поддръжка 

и др. на радиологичната апаратура за календарната 2019 год. и за 2020 год. до момента, 

извършени по реда на чл. 36 от Наредба № 2 от 5 февруари 2018 г. за условията и реда 

за осигуряван защита на лицата при медицинско облъчване; 

4. Участникът ЛЗ да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: минимум 1 (един) лекар с 

придобита специалност по АГ и/или хирургия за извършване на Мамологичен преглед 

и 1 (един) лекар с придобита специалност по образна диагностика, който при 

необходимост провежда мамографско изследване в структурата по Образна 

диагностика. 

• Документи, удостоверяващи поставеният критерий: и които се представят при 

поискване в хода на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от 

участника определен за изпълнител преди сключване на договора са: списък на 

персонала, който ще отговаря за изпълнението, с посочени професионална 

компетентност на лицата и трите имена, документ, удостоверяващ обстоятелството за 

придобита специалност по АГ и/или хирургия, образна диагностика. 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1. Участникът ЛЗ да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: -минимум 1 (един) лекар с 

придобита специалност по АГ за извършване на преглед и взимане на цитонамазка и 

структура по обща и клинична патология с минимум 1 (един) лекар с придобита 

специалност по обща и клинична патология с поне 5-годишен стаж по специалността за 

извършване на цитологичната диагностика. 

• Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода 

на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за 

изпълнител преди сключване на договора са: списък на персонала, който ще отговаря за 

изпълнението, с посочени професионална компетентност на лицата и трите имена, 

документ, удостоверяващ обстоятелството за придобита специалност по АГ и обща и 

клинична патология. 

 

За ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3: 

1. Участникът ЛЗ да разполага с персонал с определена професионална 

компетентност за изпълнението на поръчката, както следва: минимум 1 (един) лекар с 

придобита специалност по гастроентерология и/или хирургия, който да извършва 

прегледа и структура по клинична лаборатория с минимум 1 (един) лекар с придобита 

специалност по клинична лаборатория за извършване на Хемокулт-тестът. 

• Документите за поставения критерий., които се представят при поискване в хода 

на процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за 

изпълнител преди сключване на договора са: списък на персонала, който ще отговаря за 

изпълнението, с посочени професионална компетентност на лицата и трите имена, 

документ, удостоверяващ обстоятелството за придобита специалност по 

гастроентерология и/или хирургия и клинична лаборатория. 

 

ЗАБЕЛЕЖКА ЗА ВСИЧКИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 

1. Съответствието с поставените критерии при подаване на офертата се 

декларира от участника с декларация по образец на Възложителя. 

2. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието 

с критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат 



или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединението. 

 3.Изисквания към участници обединения 

В случай че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, съответствието с критериите за подбор се доказва от 

обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на 

дейностите, предвидено в договора за създаване на обединението, съгласно чл. 59, ал. 6 

от ЗОП.  

Възложителят не поставя изисквания относно правната форма, под която 

обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката. 

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: 

4.1. Правата и задълженията на участниците в обединението; 

4.2. Дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

4.3. Уговаряне на солидарна отговорност между участниците в обединението. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обединението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ преди датата на подаване 

на офертата за настоящата обществена 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 обединението не е 

регистрирано по БУЛСТАТ, при възлагане изпълнението на дейностите,  предмет  на  

настоящата  обществена  поръчка,  участникът  следва  да извърши регистрацията по 

БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на 

договора за възлагане на поръчката. 

 

13. Критерий за оценка на офертите и класиране на участниците 

На оценяване подлежат офертите само на участниците, които отговарят на 

изискванията от настоящата документация.  

Оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя 

няма да бъде оценявана, а участникът представил такава оферта няма да бъде класиран 

и ще бъде предложен за отстраняване. 

За всяка оферта, която отговаря на изискванията на Възложителя, ЗОП и ППЗОП, 

назначената комисия извършва оценка и класира участниците въз основа на 

икономически най-изгодна оферта, определена по критерия Оптимално съотношение 

качество/цена въз основа на качествени показатели забележка на основание чл. 70, ал.8 

ЗОП в настоящия случай за всяка от обособените позиции платимата цена за 

извършване на съответните услуги е фиксирана и съответно оценката ще се основава 

единствено на показателите, свързани с измерване на качеството. 

Оценяването и класирането се извършва по отделно за всяка една от обособените 

позиции,по следните показатели за оценка както следва: 

Показатели за оценка: 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 

1. Име: Брой лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката, като 

при наличие на посочен изискуемия минимум за изпълнение на поръчката от 2 (двама) 



лекари съответно с различна специалност се оценя на 5 точки, а всеки следващ лекар, 

който ще участва в изпълнението на поръчката над посочения минимум за 

изпълнението й, до 5-я (петия) носи по 1 точка. 

Тежест: 2 

 

2. Име: Брой специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността - всеки 

един до 5(петия) носи по 5 точки 

Тежест: 3 

 

3.  Име: Осигурено работно време за осъществяване на дейностите в интервала от 

08:00 до 17:00ч. - всеки астрономически час носи по 1точка 

Тежест: 2 

 

4. Име: Осигурено работно време за осъществяване на дейностите в интервала 

след 17:00ч. до 21:00ч. - всеки астрономичен час носи по 2 точки 

 

Тежест: 3 

 

Методика за комплексна оценка: КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 

(2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, 

които ще се изпълнява поръчката; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00 до 

17:00ч. на специализираните кабинети;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. 

до 21:00 часа на специализираните кабинети; 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: 

1.  Име: Брой лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката, като 

при наличие на посочен изискуемия минимум за изпълнение на поръчката от 2 (двама) 

лекари съответно с различна специалност се оценя на 5 точки, а всеки следващ лекар, 

който ще участва в изпълнението на поръчката над посочения минимум за 

изпълнението й, до 5-я (петия) носи по 1 точка. 

Тежест: 2 

 

2. Име: Брой специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността - всеки 

един до 5(петия) носи по 5 точки 

Тежест: 3 

 

3. Име: Осигурено работно време за осъществяване на дейностите в интервала от 

08:00 до 17:00ч. - всеки астрономически час носи по 1.точка 

Тежест: 2 

 

4. Име: Осигурено работно време за осъществяване на дейностите в интервала 

след 17:00ч. до 21:00ч. - всеки астрономичен час носи по 2точки 

Тежест: 3 

 



Методика за комплексна оценка: КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 

(2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, 

които ще се изпълнява поръчката; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00 до 

17:00ч. на специализираните кабинети;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. 

до 21:00 часа на специализираните кабинети; 

 

ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3: 

1. Име: Брой лекари специалисти, ангажирани с изпълнение на поръчката, като 

при наличие на посочен изискуемия минимум за изпълнение на поръчката от 2 (двама) 

лекари съответно с различна специалност се поставят 5 точки, а всеки следващ лекар, 

който ще участва в изпълнението на поръчката над посочения минимум за 

изпълнението й, до 5-я (петия) носи по 1 точка. 

Тежест: 2 

2.  Име: Брой специализирани кабинети, в които ще се извърши дейността - всеки 

един до 5(петия) носи по 5 точки 

Тежест: 3 

3. Име: Осигурено работно време за осъществяване на дейностите в интервала от 

08:00 до 17:00ч. - всеки астрономически час носи по 1 точка 

Тежест: 2 

4.  Име: Осигурено работно време за осъществяване на дейностите в интервала 

след 17:00ч. до 21:00ч. - всеки астрономичен час носи по 2точки 

Тежест: 3 

Методика за комплексна оценка: КО = k1 ( 5 +х1)+ к2 ( 5x2)+ к3 ( х3)+ к4 

(2х4), където: 

КО-комплексна оценка; 

к1- коефициент за тежест на критерий №1; 

х1 - брой лекари над изискуемия минимум до 5-ия; 

к2- коефициент за тежест на критерий №2; 

х2-брой специализирани кабинети на територията на лечебното заведение, 

които ще се изпълнява поръчката; 

к3- коефициент за тежест на критерий №3; 

х3- брой (астрономически) часове за работно време в интервала от 08:00 до 

17:00ч. на специализираните кабинети;  

к4- коефициент за тежест на критерий №4; 

х4- брой (астрономически) часове за работно време в интервала след 17:00ч. 

до 21:00 часа на специализираните кабинети; 

Класирането на участниците се извършва в низходящ ред като на първо място се 

класира участникът с най-висока комплексна оценка по съответната обособена 

позиция, а на последно участникът, с най-ниска комплексна оценка. 

Ако има участници с еднакви комплексни оценки, комисията процедира съгласно 

разпоредбата на чл. 58, ал. 3, от ППЗОП. 

 

14. Съдържание на офертите: 



14.1. Административни сведения  и опис на документите, съдържащи се в 

офертата, подписани от участника – Образец №1. Препоръчително е подреждането на 

документите в офертата да следва последователността на изброяването им в описа. 

Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, офертата се 

подава общо, от името на представителите на лицата, участващи в обединението, като 

офертата трябва да съдържа копие от документ (договор или друго), от който да е 

видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка:  

а) правата и задълженията на участниците в обединението;  

б) разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

в) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

Представляващият обединението или всички лица в обединението подписват и 

подпечатват документите в офертата, които се представят от името на обединението, 

предложението за изпълнение на поръчката, ценовото предложение и други. 

Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай, че 

офертата не е подписана от законния представител на участника; 

14.2. Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 

7 от ЗОП – Образец №2; 

14.3. Декларация по чл. 192, ал.3 ЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 

от ЗОП – Образец №3; 

14.4. Декларация за липса на обстоятелства по смисъла на по чл. 3, т. 8 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС – Образец №4; 

14.5. Декларация във връзка с чл. 101, ал. 11 от ЗОП, във връзка с чл. 107, т. 4 от 

ЗОП – Образец №5; 

14.6. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество – 

Образец 6; 

14.7. Декларация за за автономност на офертата– Образец 7; 

14.8. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител/трето лице (ако е 

приложимо) – Образец №8; 

14.9. Техническо предложение – Образец №9, съдържащо:  

            а) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя; 

            б) Декларация по чл. 47, ал. 3 от Закона за обществените поръчки. 

в) Декларация за съответствие с критериййте за подбор по съответната 

обособена позиция; 

14.10. Друга информация и/или документи по преценка на участника. 

15. Срок за подаване  на офертите: Офертите се приемат до 17,00 часа на 

09.07.2020 г., в “Деловодство” на РЗИ- Бургас, ул. “Александровска” № 120, ет.1 в 

запечатан непрозрачен плик, лично от участника или от упълномощен от него 

представител, по пощата /куриер/ с препоръчано писмо, с обратна разписка. На всеки 

плик се поставя печат с входящ номер, дата и час. Данните за участника се записват в 

деловодния регистър и на приносителя се издава документ с входящия номер. Ако 

участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба, разходите 

за това са за сметка на самия участник. В този случай той следва да изпрати 

документацията за участие по такъв начин, че да обезпечи нейното пристигане на 

посочения от възложителя адрес преди изтичане на срока за подаването им. Рискът от 

забава или загубване на офертата е за сметка на участника. Не се приемат предложения 

след обявения срок и офертите незабавно се връщат на участника.  

 Върху плика всеки участник посочва предмета на поръчката, адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност- факс, електронен адрес, наименование на 

обществената и обособени позиции, за които се кандидатства.  До изтичане 

валидността на офертите, се считат за валидни адресите, факсовете и електронните 



пощи, посочени в офертата на всеки участник. В случай, че адресът, факсът или 

електронната поща са променени и възложителят не е уведомен за това, 

кореспонденцията ще се смята за връчена, ако е изпратена на известните на 

възложителя. 

 16. Подготовка и изисквания към офертите. 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за обществена поръчка. 

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

обявените от Възложителя условия. 

С подаване на офертата се счита, че участниците се съгласяват с всички условия 

на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с проекта 

на договор. 

Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията, 

посочени в настоящата документация и в Глава 26 от ЗОП. Цялата документация се 

предоставя безплатно и е публикувана на интернет страницата на РЗИ-Бургас в раздел 

“Профил на купувача”. 

 Всеки участник може да представи само една оферта. Не се допуска 

представянето на варианти на оферта.  

Всеки от участниците може да подава предложения за всички, за една или 

няколко позиции по спецификацията, като отбелязва номера на продукта, под който той 

се води в приложения списък.  

 Не се допуска участник, подал самостоятелна оферта, да участва в офертата на 

друг участник за същата поръчка под каквато и да е форма.  

 Всеки участник в обществената поръчка е длъжен да заяви в офертата си дали 

при изпълнението на поръчката ще използва и подизпълнители.  

 До изтичането на срока за подаване на заявленията за участие и офертите всеки 

участник може да промени, да допълни или да оттегли офертата си. 

 Участниците в поръчката следва да прегледат и да се съобразят с всички 

указания, образци, условия и изисквания на Възложителя. 

 Забележка: Представянето на оферта за участие в настоящата обществена 

поръчка, задължава участника да приеме напълно всички изисквания и условия, 

посочени в тази документация, при спазване на Закона за обществените поръчки (ЗОП).  

 Всички оферти се представят на български език. Когато е представен документ 

на чужд език, той се придружава от превод на български език.  

 Всички документи, с изключение на тези, за които изрично е посочено, че се 

представят в оригинал и/или в официален превод се представят в оригинал или в 

„заверено копие”, като юридическите лица и едноличните търговци поставят и свеж 

печат на копията. „Заверено копие” от документ представлява фотокопие на същия, 

означено с гриф „Вярно с оригинала”, подписано и подпечатано от лицето, което 

представлява участника или изрично упълномощено от него лице.  

 Участниците могат да посочат в офертите си информация, която смятат за 

конфиденциална във връзка с наличието на търговска тайна. Участниците не могат да 

се позовават на конфиденциалност по отношение на предложенията от офертите им, 

които подлежат на оценка.  

 Всяка страница на офертата на участника ведно с всички приложения към нея 

следва да бъдат номерирани. 

Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата са за сметка на 

участника. Възложителят при никакви условия няма да участва в тези разходи. 

Всички документи, които участникът представя, трябва да са валидни към датата 

на подаване на офертата. Ако по обективни причини не е възможно да се представи 

такъв документ, то участникът е длъжен да обясни в свободен текст тези причини в 

офертата си. Нито един от документите, които са част от офертата или изхождат от 

участника, не подлежат на връщане, освен ако това не става по силата на закон. 

Участниците не са длъжни да представят документи, които са публикувани и са 



публично достъпни в Търговския регистър на Агенцията по вписванията. 

Непредставянето с офертата на документ, който е публикуван в Търговския регистър на 

Агенцията по вписванията не води до отстраняване на участника. В този случай 

участникът е длъжен само да напише своя ЕИК в офертата.  

Офертата се подписва от законния представител на участника, който подава 

предложение или от упълномощено от него лице с пълномощно с нотариална заверка. 

 17. Място, ден и час на разглеждане на постъпилите оферти:   

 Отварянето на предложенията ще започне на 10.07.2020 г. от 11,00 ч. в 

заседателната зала на етаж V-ти, в сградата на РЗИ – Бургас, ул.”Александровска” № 

120. Офертите се разглеждат от комисия назначена от Директора на РЗИ-Бургас. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

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

участниците. Упълномощеният представител, желаещ да присъства на описаните 

действия, следва да представи на комисията своето пълномощно. Комисията 

продължава своята работа с проверка за пълнота и съответствие на участниците и 

представените оферти с изискванията на документацията за участие в процедурата на 

закрито заседание.  Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в 

съответствие с предварително обявените критерии.  Комисията класира  участниците 

въз основа на резултатите, получени при разглеждане  и оценяване на офертите. 

Решенията на комисията се вземат с мнозинство от членовете й.  Когато член на 

комисията е против взетото решение, той подписва протокола с особено мнение и 

писмено излага мотивите си. Комисията съставя протокол за разглеждането, 

оценяването и класирането на участниците. Протоколът на комисията се подписва от 

всички членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация. 

Протоколът се предава на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден 

се изпраща на участниците и се публикува на профила на купувача. Възложителят 

одобрява протокола и сключва писмен договор, който включва всички предложения от 

офертата на класирания на първо място участник.  

 18. Сключване на договор.  
Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и 

определен за изпълнител участник, по всяка една от позициите.  

Преди сключването на договора, Възложителят изисква от участника, определен 

за изпълнител да: 

1. Актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване 

от обществената поръчка, както и съответствието с поставените критерии за подбор.  

2. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП – удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; 

3. В случай, че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът се сключва след като изпълнителя 

представи заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и регистрация по 

БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на държавата, в 

която обединението е установено. 

На основание чл. 4, т. 23 във вр. с чл. 3, т. 1 от ЗМИП, като мярка за превенция 

на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари 

възложителите на обществени поръчки следва да извършат комплексна проверка на 

клиентите, които съгласно чл. 10, т. 2 от същия закон включва действия по 

идентифициране на действителния собственик и предприемане на подходящи действия 

за проверка на неговата идентификация по начин, който дава достатъчно основание на 

лицето по чл. 4 да приеме за установен действителния собственик, включително 

прилагане на подходящи мерки за изясняване на структурата на собственост и контрол 

на клиента. Във връзка с гореизложеното участникът избран за изпълнител следва да 

представи Декларация по образец за: обстоятелствата по чл. 42, ал. 2, т, 2 - Приложение 

№ 1 от Правилника за прилагане на ЗМИП, за обстоятелствата по чл. 59. ал. 1, т. 3 - 



Приложение № 2 от Правилника за прилагане на ЗМИП и за обстоятелствата по чл. 66, 

ал. 2 от ЗМИП - Приложение № 4 от Правилника за прилагане на ЗМИП. 

 Възложителят може да предложи сключване на договор с участника, класиран 

на второ място по съответната позиця, когато класираният на първо място участник:  

- откаже да сключи договор; 

- не представи документи, удостоверяващи липсата на основания за 

отстраняване от поръчката, както и съответствието с поставените критерии за подбор, 

включително за трети лица и подизпълнителите, ако има такива. 

 Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа 

на които последният е определен за изпълнител на поръчката. 

Документите се представят и за подизпълнителите и трети лица, ако има такива. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       Приложение № 1 

                                   ПРОЕКТ!!! 

 

 

 ДОГОВОР  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКРИНИНГОВИ ПРЕГЛЕДИ И ИЗСЛЕДВАНИЯ ОТ 

ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА БОЛНИЧНА/ ИЗВЪБОЛНИЧНА ПОМОЩ 

 

№ ……./………  г.  

 

 Днес, ..............  г. в гр. Бургас между 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ –БУРГАС, с адрес на управление: 

гр. Бургас 8000, ул. „Александровска“ №120, БУЛСТАТ 176032788, представлявана от 

д-р Георги Иванов Паздеров- Директор и Цанка Димитрова- началник на отдел ФСОИ, 

Дирекция АПФСО при РЗИ-Бургас, наричана по-нататък за краткост  “ВЪЗЛОЖИТЕЛ” 

от една страна и от друга, 

и 

..................................................................................... със седалище и адрес на 

управление ....................................................................., ЕИК по БУЛСТАТ  

................................................. и адрес за кореспонденция 

.................................................................................., тел./факс ......................................., 

emai........................., представляван/а от ............................................., в качеството на 

.........................................., притежаващ Разрешение № ………..г. за осъществяване на 

лечебна дейност на лечебното заведение, издадено от министъра на здравеопазването 

или Удостоверение за регистрация № ………/……….. год. на лечебното заведение за 

извънболнична помощ или ПМС №................./.......................г. за 

създаване/преобразуване на лечебното заведение по чл.5, ал.1 от ЗЛЗ, определен за 

изпълнител след проведена обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява  по 

реда на чл. 20, ал. 3, т. 2  от  Закона за обществените поръчки (ЗОП) ПО ОБОСОБЕНА 

ПОЗИЦИЯ № …………….. - …………………………………………….., наричано по-

долу за краткост ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ наричани заедно „Страните“, а всеки от тях 

поотделно „Страна“); 

 

       на основание чл. 194, във връзка с чл. 112 от ЗОП и Утвърден от Директора на РЗИ-

Бургас, Протокол № …..……/……….. г. на комисията, провела обществена поръчка с 

предмет: „Избор на изпълнител за извършване на услуги, включващи изпълнение на дейности, 

насочени към ранно откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на 

скрининг за рак на гърдата, рак на маточната шийка и рак на дебелото и правото черво, 

съставляващи съответно дейности по т. 2.1.3., т. 2.2.3 и т. 2.3.3 от раздел III от Работна 

програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и организиране и провеждане на 

обучения на следните целеви групи - обучение на жени с фамилна анамнеза (първа линия 

родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата; обучение на полово активни жени за 

необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист и обучение 

на лицата с фамилен колоректален карцином за необходимостта от провеждане на  хемокулт 

– тест чрез профилактичен преглед при лица над 50 год., съответно съставляващи дейности 

по т. 2.1.1, т.2.2.1 и т. 2.3.1 от раздел III от Работна програма, Приложение № 1 от 

НППХНБ 2014-2020 г., разпределени в три обособени позиции.“ 

 

се сключи този договор („Договора/Договорът“) за следното: 



 

 

Чл.1. (1) С настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва 

скринингови изследвания на лица, представители на целевите групи за скрининг на 

ракови заболявания съгласно съответната ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 

……………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

……… 

…………………………………………………………………………………………

……… 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно 

откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на гърдата, включващо:  

-  Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и при съмнение се провеждат диагностични методи за 

уточняване на диагнозата от екип специалисти – тимов подход и провеждане на обучение на жени с 

фамилна анамнеза (първа линия родство-майка сестра, дъщеря, баба) за рак на гърдата. 

 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно 

откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на маточната шийка, 

включващо: 

- Извършване на 650 бр. прегледа от специалист и гинекологични изследвания с цитонамазка, като 

последната  се оцветява по метода Папаниколау и провеждане на обучение на полово активни жени за 

необходимостта от ежегоден гинекологичен преглед с цитонамазка от специалист;  

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 3 : извършването на услугата включва изпълнение на дейности, насочени към ранно 

откриване на онкологични заболявания, организиране и провеждане на скрининг за рак на дебелото и правото черво, 

включващо: 

Извършване на 650 бр. прегледа от специалист с прилагане на хемокулт – тест съгласно т. 2.3.3 от раздел III 

от Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. и  провеждане на обучение на лицата с фамилен 

колоректален карцином за необходимостта от провеждане на  хемокулт – тест чрез профилактичен преглед при лица 

над 50 год. 

Специалистите от ЛЗ извършват подбор на пациентите по определени критерии 

съгласно Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014-2020 г. 

След извършения преглед и изследване, специалистът попълва приложената 

форма за преглед и изследване, с отразен съответен резултат в 3 екземпляра и 

предоставя 1 екземпляр на пациента, 1 екземпляр на координатора на Програмата в 

РЗИ – Бургас и 1 екземпляр на ОПЛ. 

  

а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да заплаща следните дейности и 

изследвания: съответно за ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ: 

 

1. преглед: 23,50 лв.   

2. цитонамазка: 9,50 лв.; 

      3. мамография: 21,00 лв.; 

      4. изследване с прилагане на хемокулт – тест: 2,70 лв.; 

      5. по 333 лв. за всяка отделна обособена позиция за обучение на съответните за 

обособената позиция целеви групи; 

 (2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ осъществява дейността по ал.1 съгласно изискванията на 

Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ), Закона за здравето (ЗЗ), Закона за защита на 

личните данни, подзаконовите нормативни актове по прилагането им, Кодекса на 

професионалната етика, медицинските стандарти по съответните специалности и 

оферираното при възлагане на обществената поръчка. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

Чл.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните права: 

1. да упражнява контрол по изпълнението на настоящия договор; 



2. да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всякаква отчетна документация; 

3. да не приема отчетена дейност, в случай на констатирани нарушения на процедурата 

за извършване на изследванията и/или непълнота на отчетните документи и/или други 

нередности; 

4. да контролира изпълнението на договора; 

Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има следните задължения: 

1. да заплаща определените с Национален рамков договор за медицинските дейности за 

2020 – 2022 г. между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски 

съюз и посочени в настоящия договор цени на извършените, отчетени и приети от 

Възложителя дейности, предмет на настоящия договор. 

2. да дава методически указания при нужда на Изпълнителя. 

Чл.4. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да: 

1. получи договореното заплащане за извършените, отчетени и приети от Възложителя 

дейности, при условията на настоящия договор. 

2. да получава информация и отговори на възникнали текущи въпроси, касаещи 

изпълнението на дейностите, предмет на настоящия договор. 

Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да: 

1. изпълнява договорените скринингови изследвания, съгласно настоящия договор 

и оферираното при възлагане на обществената поръчка; 

2. извършва скрининговите изследвания, в съответствие с медицинските 

стандарти;  

3. поддържа по всяко време на изпълнението на договора функционираща и изправна 

медицинска апаратура и оборудване, съгласно чл. 21, ал. 3 от Наредба № 39 за 

профилактичните прегледи и диспансеризацията; 

4. разполага с медицински специалисти със съответна квалификация, необходима за 

изпълнението на договора; 

4. не изисква и получава заплащане на суми от лицата, представители на целевите 

групи;  

5. осигурява на длъжностните лица на МЗ/НЦОЗА/РЗИ достъп до документи, свързани 

с отчитането и контрола на извършените дейности; 

6. предоставя на пациента ясна и достъпна информация за здравословното му състояние 

и препоръки за последващо поведение на пациента – обръщане към личен лекар или 

към специалист за изясняване на окончателната диагноза и последващото лечение; 

7. осигурява условия, които гарантират правата на представителите на целевите групи, 

включително и в качеството им на пациенти, при извършването на скрининга - предмет 

на договора; 

8. спазва правата на пациентите, регламентирани в ЗЗО и ЗЗ, както и да ги запознава с 

тях; 

9. не разпространява данни, свързани с личността на пациентите, станали му известни 

при или по повод оказване на медицинска помощ, освен в случаите, предвидени със 

закон; 

10. Изготвя и представя на Възложителя съответните посочени в чл. 23, т.1 -5 от 

настоящия договор документи – образци, неразделна част от този договор за отчитане 

на извършената дейност. 

 

РАЗДЕЛ ІІІ 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ – ПРЕДМЕТ НА 

ДОГОВОРА 

 

Чл.6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ обявява на видно място, достъпно за пациентите: 

1. Дейностите, за които е сключен настоящия договор; 



2. Имената и работното време на специалистите, които ще извършват 

съответните изследвания и местонахождението на специализираните кабинети; 

3. Телефони, електронни адреси и др. средства, чрез които лицата от 

целевата група могат да запазят час за изследване при съответния специалист. 

Чл.7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ извършва преглед на пациента в съответствие с действащите 

медицински стандарти. 

Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да информира пациента за срока, в който е 

възможно да получи своя резултат, да постави заключение, да информира пациента за 

възможностите за последваща диагностика и лечение (в случаите, при които се 

установи висок стадий на раково заболяване или да насочи пациента за уточняващ 

преглед при условие, че има съмнения за развитие на раково заболяване) и да попълни 

резултатите в формуляра за преглед на лицето. В случай на проведени допълнителни 

изследвания и желание на лицата от целевата група, Изпълнителят е длъжен да 

попълни резултатите от допълните изследвания в съответното пациентско досие.  

 

 

РАЗДЕЛ ІV 

ЦЕНИ, РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ 

 

Чл.9. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ извършената и отчетена 

медицинска дейност по чл.1, ал.1 и интерпретацията на резултатите, по цени съгласно 

НРД за 2020-2022 г., както следва:  

1. преглед: 23,50 лв.   

2. цитонамазка: 9,50 лв.; 

      3. мамография: 21,00 лв.; 

      4. изследване с прилагане на хемокулт – тест: 2,70 лв.; 

      5. по 333 лв. за всяка отделна обособена позиция за обучение на съответните за 

обособената позиция целеви групи; 

 (2) Заплащането по ал.1 включва всички разходи за извършване на съответното 

медицинско изследване, в т.ч. разходи за материали, консумативи, труд, интернет и 

транспорт.  

(3) Цената по ал. 1 е окончателна и не подлежи на допълване или промяна. 

(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отчита пред ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейността по ал.1 с електронен 

журнал за профилактични прегледи, за онкологични заболявания /приложен/, като и с 

екземпляр от формуляра за преглед утвърден по националната програма. 

 (5) След одобрение от координатора на скрининга в РЗИ Бургас на отчетена дейност по 

представените отчети. Изпълнителят предоставя приемо-предавателен протокол, 

декларация за реално извършени прегледи и изследвания и фактура за стойността на 

извършените изследвания.  

(6) Заплащането ще се извърши на база извършени в пълен обем дейности т.е 650бр. 

прегледи и съответни изследвания умножени по съответните единични цени посочени в 

настоящия договор. В случай, че Изпълнителят не изпълни в пълен обем дейностите, то 

заплащането ще се извърши на база реално извършени, отчетени и одобрени брой 

прегледа и извършени изследвания умножени по съответните единични цени посочени 

в настоящия договор, като в този случай Изпълнителят заплаща на Възложителя 

неустойка в размер на 200лв. (двеста лева).  

(7) Възложителят изплаща дължимата сума в срок от 30 дни от датата на предоставяне 

на подписан приемо-предавателен протокол, представени отчет и фактура (оригинал и 

копие вярно с оригинала). 

 (8) Заплащането по ал.1 е за медико-диагностичната дейност, назначена и извършена 

съобразно националните медицински стандарти.  



Чл.10. Плащанията се извършват в лева по банков път, по обявена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

банкова сметка. 

Чл.11. За неверни данни, посочени в отчетите и справките, изискуеми по договора, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ носи отговорност по реда на НК. 

Чл.12. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не заплаща дейностите по чл. 9 на лечебни 

заведения с прекратено разрешително/регистрация за дейност. 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ подготвя отчетните документи в три екземпляра (два за 

ВЪЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ).  

 

РАЗДЕЛ V 

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА КОНТРОЛ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА. 

ПОСЛЕДИЦИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.14. (1) Прекият контрол по изпълнение на договора ще се осъществява от 

РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - Бургас.  

(2) Изпълнителят се задължава да осигурява пълен достъп до всички документи, 

свързани с изпълнението на дейностите по проекта и да оказва пълно съдействие на 

проверяващите експерти от РЗИ - Бургас. 

 

РАЗДЕЛ VІ 

СРОК НА ДЕЙСТВИЕ И РЕД ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 

 

Чл.15. Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му от двете 

страни по договора и е със срок на действие до ……. 

Чл.16. (1) Договорът се прекратява: 

1. по взаимно писмено съгласие между страните; 

2. с изтичане на уговорения срок; 

     3. при отнемане на разрешението за осъществяване на лечебна дейност; 

4. при закриване по реда на ЗЛЗ на лечебното заведение – ИЗПЪЛНИТЕЛ; 

5. при прекратяване, ликвидация или обявяване в несъстоятелност на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - юридическо лице - от момента на настъпване на 

съответното юридическо събитие; 

6. при настъпила обективна невъзможност за изпълнение на целия или на част от 

договора - изцяло или частично - по отношение на съответната част. 

(2) В случаите на заличаване от регистъра на съответната РК на БЛС или 

отнемане на правото да упражнява медицинска професия на лекар, работещ в 

лечебното заведение - ИЗПЪЛНИТЕЛ, договорът се прекратява частично по 

отношение на този лекар. 

Чл.17. (1) Договорът се прекратява без предизвестие от страна на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, когато: 

1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е прекратил дейността си за повече от 20 дни, без да 

уведоми РЗИ - от датата на прекратяване на дейността;  

2. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря на условията за извършване на 

дейността - предмет на договора, установена в нормативен акт от националното 

законодателство или НРД 2020-2022 г. 

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прекратява договора с ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, в следните 
случаи: 

1. при отчитане на дейност, която не е извършена - частично; 

2. при повторно отчитане на дейност, различна от тази по т.1, която не е извършена, 

като договорът се прекратява изцяло. 



Чл.18. Договорът може да се прекрати с писмено предизвестие от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок от 30 (тридесет) дни. 

Чл.19. Прекратяването на договора не освобождава ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от 

задължението да заплати извършените и отчетени дейности до прекратяването на 

договора по представени отчетни документи. 

Чл. 20. За всички неуредени въпроси се прилага действащата нормативна уредба. 

Чл. 21. Страните се задължават да се информират взаимно в писмена форма за 

промяна на адресите, посочени при подписване на този договор, в срок до 5 

работни дни от промяната. 

Чл. 22. Всички спорове между страните се решават чрез преговори, а когато това е 

невъзможно - по установения в закона ред. 

Чл. 23. Неразделна част от договора представляват следните приложения:  

1. образец на електронен журнал за профилактични прегледи, за онкологични 

заболявания (Ексел –образец на РЗИ -Бургас; 

2. образец на формуляр за преглед (образец  на МЗ); 

3. образец на формуляр за информирано съгласие; 

4. образец на декларация за извършените дейности от представляващия ЛЗ; 

5. образец на приемо – предавателен протокол; 

6. Работна програма, Приложение № 1 от НППХНБ 2014 - 2020 г.; 

7. Техническото предложение на изпълнителя; 

 

 

Настоящият договор се подписа в два еднообразни екземпляра – един за РЗИ 

Бургас и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

Адреси за кореспонденция/електронни адреси: 

1. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: гр. Бургас, ул. „Александровска“ №120; 

2. На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………. 

 

Банкови реквизити: 

1. На ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:  

  

 

      2.  На ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

 
 


