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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: [ 2019-002  ] 

  

 Възложител: Русенски университет „Ангел Кънчев“ 

Поделение (когато е приложимо): [НЕ] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00585 

Адрес: гр.Русе, ул. „Студентска“ № 8 

Лице за контакт:  Зорница Дочева 

Телефон: 082/ 888-403 

E-mail: zdocheva@uni-ruse.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на симулатор за нуждите на факултет „Обществено здраве и 

здравни грижи“ 
 

 
Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е доставката на симулатор – манекен  

на човек с естествен човешки размер, който да може да се управлява и да работи безжично. 

 Преподавателят трябва да може да управлява манекена дистанционно. В документацията са 

 предвидени подробни технически характеристики на изделието, които са свързани с 

 възможности за обучение и онагледяване на учебния процес. 

 

 
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Прогнозната стойност на 

обществената поръчка към датата на нейното откриване възлиза на 37 900.00 (тридесет и седем 

хиляди и деветстотин) лв. без ДДС, която сума е максималният финансов ресурс, който 

възложителят предвижда да усвои. 

 

 
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 
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 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  От участие в обществената поръчка се отстранява 

 участник, за когото са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от ЗОП.  

Свързаните лица съгласно чл. 107, т. 4 ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в 

 процедурата. 

По отношение на лицата да не са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

 противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Възложителят прилага основанията за отстраняване в съответствие с чл.57 от ЗОП. 

Условията към личното състояние се прилагат и когато участник е обединение от 

физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване, както и за подизпълнителите и третите лица, чийто капацитет ще се ползва от 

участника.  

Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 

7 от ЗОП, чрез подписване и прилагане към офертата на декларации по образец на Възложителя. 

Участник, за когото е налице основание за отстраняване по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и т. 7 от 

ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата 

надеждност.  

Възложителят ще изиска от участника, избран за изпълнител документите по чл. 58 от ЗОП 

за удостоверяване липсата на основанията за отстраняване. 

Възложителят няма да изисква представянето на документите за доказване на липсата на 

основания за отстраняване, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

Възложителя по служебен път.  
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 

 
 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [07/03/2019]            Час: (чч:мм)  [17:00 ] 
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Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [05/06/2019]            Час: (чч:мм)  [ 17:00 ] 

 Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [08/03/2019]               Час: (чч:мм) [ 14:00 ] 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Русе, ул. „Студентска“ № 8 , Централен корпус, стая № 

1.330. 

Офертите ще се отворят на публично заседание, на което могат да присъстват представители на 

участниците. 

 

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [X] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

 
 

 Друга информация (когато е приложимо): В профила на купувача е налична подробна 

информация за поръчката, включително образците, които участниците следва да попълнят. 

          

  
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [27/02/2019] 

 Възложител 
Трите имена: Христо Иванов Белоев 

Подпис, печат: заличени лични данни – чл. 2, ЗЗЛД 

Длъжност: Ректор    

 


