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                    ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА  
 

Всеки от участниците в обществената поръчка следва да изготви предложението си 

за участие при следните условия: 

1. Да се представят всички изискуеми документи съгласно Приложения № 2 и 5 от 

настоящата документация, както следва: 

1.1. Списък- декларация по чл. 51, ал.1, т. 1 от ЗОП за услугите, които са еднакви 

или сходни с предмета на  поръчката, изпълнени през последните три години, считано от 

датата на подаване на офертата на участника с посочване на предмет на услугата,  дати на 

изпълнение, получатели и брой профилактирани/обслужени  лица (Образец № 9 от 

документацията за участие), придружен с доказателства за извършените услуги, посочени 

в списъка. 

1.2. Валиден сертификат за качество ISO 9001: 2008 или еквивалент на участника с 

обхват, относим  към предмета на поръчката  или еквивалентни мерки за доказване на 

качеството. 

1.3. Заверено копие на документ за регистрация в съответния Регионален Център по 

Здравеопазване или Регионална Здравна Инспекция / РЦЗ или РЗИ /; 

 1.4. Списък - Декларация за кадровия състав на лечебното заведение, който ще 

участва при изпълнение на поръчката. (Обр. № 10) 

 

Минимални изисквания към участниците: 
 Участниците да имат изпълнени  не по-малко от 3 /три/ услуги еднакви или сходни 

с предмета на поръчката през последните три години, считано от датата на подаване на 

офератата на участника, като поне две от тях да са за профилактирани/обслужени  по над 

1000 работници и служители. 

 Участниците да включват в кадровия си състав минимум по един специалист с 

придобита специалност от Номенклатурата на специалностите в системата на 

здравеопазването за всеки отделен преглед, който е включен в пълния пакет от прегледи 

на един работник и служител, подробно описани в Приложение № 1- ПЪЛНО 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. Това обстотятелство се удостоверява с 

посочване на номер и година на издаване на Свидетелство за придобита специалност в 

системата на здравеопазването и наименование на учебното заведение в Образец № 10 от 

документацията за участие. 

2. Офертата на участника трябва да отговаря на всички изисквания на описанието 

от Приложение № 1. 

3. Срок на изпълнение на поръчката - до 30 (тридесет) календарни дни след 

сключване на договора по предварително съгласуван между ръководителите на 

съответните звена на Медицински университет- София и изпълнителя график за 

провеждане на прегледите. 
4. Място за изпълнение на поръчката - структурните звена на Медицински 

университет-София, находящи се на територията на гр. София съгласно списък - 

Приложение № 7, неразделна част от документацията за участие.  

 Възложителят си запазва правото в хода на изпълнение на 

поръчката да промени мястото на извършване на профилактичните прегледи на 

работниците и служителите от по-малките звена на Медицински университет-София на 
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територията на по-големите звена па Медицински университет-София  съгласно Списък на 

звената на Медицински университет - София, находящи се на територията на  гр. София, с 

цел оптимално осигуряване на помещения за осъществяване дейността на Изпълнителя. 

Това действие се извършва с писмено уведомление до Изпълнителя от Възложителя в срок 

от 5 работни дни след сключване на договора за възлагане на  обществената поръчка. 

Изпълнението на услугата се извършва изцяло с необходимата медицинска 

апаратура на изпълнителя. 
 

5. Крайната цена за извършване на пълния пакет от профилактичните медицински 

прегледи на общия брой работници или служители /мъже и жени/ съгласно Приложение    

№ 1- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА е твърдо фиксирана стойност в 

лева, формирана до краен получател с включени всички разходи по изпълнението на 

услугата, в това число такси, данъци, транспорт на апаратурата и оборудване на 

кабинетите и др. и вкл. ДДС за регистрираните по ЗДДС. 
 

6.Условия за плащане: 

Плащането се извършва в български лева от съответното структурно звено на 

Медицински университет-София по банков път по посочена от Изпълнителя банкова 

сметка съгласно офертната цена в лв. за извършване на пълния пакет от профилактичните 

медицински прегледи съгласно Приложение № 1- ПЪЛНО ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТА НА 

ПОРЪЧКАТА на общия брой работници или служители /мъже и жени/ на база реално 

обслужените работници и служители по следната схема: 

30 / тридесет / процента от стойността на договора авансово плащане в срок от      

15 календарни дни от сключване на договора, като Изпълнителят издава фактура за 

съответната сума на името и с данните на съответното структурно звено. 

Окончателно плащане в срок от 15 календарни дни след представянето на списък на 

реално обслужените работници и служители отделно за мъже и жени на база оферираната 

единична цена за пълния пакет от прегледи за един работник или служител /за мъже и 

жени/ на Медицински университет-София, подписан от ръководителя на структурното 

звено или упълномощено от него длъжностно лице и представител на изпълнителя и след 

представянето на фактура за съответната сума на името и с данните на съответното 

структурно звено. 

Общата стойност на поръчката се определя в съответствие с броя на реално 

обслужените работници и служители в Медицински университет-София /мъже и жени/, 

като този брой се умножи по офертната цена в лв. за извършване на пълния пакет от 

профилактичните медицински прегледи на един работник или служител на Медицински 

университет-София /за мъже и за жени/. 
 Формата на всички Образци, приложени към документацията е задължителна и  

същите следва да бъдат попълнени коректно, като се изпълни и изискванието на 

Възложителя за подпис и печат, където е необходимо. 

 При противоречие между заложените изисквания на Възложителя в 

документацията и обявлението за меродавни се считат тези заложени в 

обявлението. 

 Всякакъв вид кореспонденция между  участниците и Възложителя ще се 

зачита само, ако същата е подадена на посочените в обявлението електронни адреси, 

телефони и факсове или в деловодството и в отдел”ОП” на Ректората на 

Медицински университет - София. 

 


