
Партида: 463 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

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

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 463

Поделение: ________

Изходящ номер: 1009 от дата 16/03/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МБАЛ Свети Николай Чудотворец ЕООД

Адрес
ул. Тодор Каблешков №2

Град Пощенски код Страна
Лом 3600 България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ Свети Николай Чудотворец 

ЕООД

0971 60065

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Петя Димитрова Иванова

E-mail Факс
bolnicalom@mballom.bg 0971 60065

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.mballom.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.mballom.bg/Profil%20na%20kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Транспортиране и унищожаване на опасни отпадъци и лекарствени 

средства с изтекъл срок на годност на МБАЛ"Свети Николай 

Чудотворец"ЕООД,гр.Лом

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90524000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Съгласно техническата спецификация

Прогнозна стойност

(в цифри): 34500   Валута: BGN

Място на извършване

гр.Лом, МБАЛ"Свети Николай Чудотворец"ЕООД,гр.Лом, ул."Тодор  

Каблешков"№2

код NUTS:  

BG31

Изисквания за изпълнение на поръчката
Необходими документи за участие:

- Заявление за участие и административни сведения  - оригинал;

- Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 

код (ЕИК), съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, 

когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец; 

респективно копие от документ за самоличност, когато участникът 

е физическо лице (заверени от участника копия). Когато не е 

представен ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, участниците - юридически лица или еднолични търговци 

представят удостоверение за актуално състояние.

-Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47, ал.9 от ЗОП - 

оригинал. Декларацията се изготвя по приложения образец и се 

подписва от лицата в съответствие с изискванията на чл. 47, ал.4 

от ЗОП.

-Декларация за участие или не на подизпълнители  - оригинал. 

Представя се декларация, която се изготвя по приложения образец 

от името на всеки от подизпълнителите, като се посочват вида на 

работите, които ще извършват и съответния дял на участие (в 

проценти).

- Пълномощно, издадено на лицето, което представлява участника в 

процедурата. Прилага се нотариално заверено пълномощно, издадено 

на лицето, което представлява участника в процедурата, ако е 

различно от лицето, което представлява участника по закон.

- Разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено по 

реда на глава V, раздел І от ЗУО или Комплексно разрешително, 

издадено по реда на глава VІІ, раздел ІІ от ЗООС. Разрешението 

за дейности по третиране на отпадъци  по реда на чл.67 от ЗУО да 

бъде издадено от Директора на съответната регионална инспекция 

по околната среда и водите, където е регистрирана инсталацията 

или съоръжението за третиране на отпадъците;

- Нотариално заверено копие от Регистрационен документ, издаден 

по реда на чл.78 от ЗУО, относно транспортирането на опасните 

отпадъци, съгласно чл.35,ал.2,т.2 от ЗУО. Регистрационният 

документ се издава самостоятелно от останалите Разрешителни, 

съгласно чл.35,ал.5 от ЗУО;   

- Нотариално заверено копие от сключен договор с юридическо лице 

или физическо лице, регистрирано по Търговския закон, което 

притежава Разрешение за дейности по третиране на отпадъци, 

съгласно § 1, т.44 от ДР на ЗУО, издадено по реда на глава V, 

раздел І от ЗУО за извършване на дейност по изгаряне на опасни 

отпадъци от хуманната медицина по код 18.01.02 – телесни органи 

и части, плаценти, фетуси и други, както и други опасни отпадъци 

от група 18.01;

- Списък на техническите лица, които ще отговарят за 

изпълнението на поръчката /да се приложи към Техническото 
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предложение/;

- Декларация, че участникът ще транспортира и третира опасните 

отпадъци през целия срок на договора /по образец/;

- Декларация за запознаване с условията на поръчката /по 

образец/;

- Декларация за наличието на техническо оборудване, включително 

транспортни средства за изпълнение на поръчката /в свободен 

текст/;

- Участникът трябва да предостави документ по чл. 35 от ЗОУ. В 

регистрационния документ трябва да фигурират кодовете на опасни 

отпадъци от дейността на МБАЛ „Свети Николай Чудотворец“ ЕООД, 

гр. Лом

- Участника да представи копие от лиценз за извършване на 

транспортна дейност, издаден от Министерството на транспорта.

- Списък на документите, които се съдържат в офертата. Ако 

документите са подписани от Пълномощник да се представи 

нотариално заверено пълномощно.

- Техническо предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения 

образец от настоящата документация.

- Ценово предложение (оригинал) - Изготвя се по приложения 

образец от настоящата документация, където цената да е с и без 

включен ДДС;

Изисквания на Възложителя за изпълнение предмета на поръчката:

- Изпълнителят осигурява за своя сметка за целия срок на 

договора 240 литрови контейнери за временно съхранение на 

опасните отпадъци  от техническата спецификация;

- Транспортирането на опасните отпадъци ще се извършва два пъти 

месечно, или в зависимост от необходимостта след направена 

заявка по телефона;

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 26/03/2015 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Срок на валидност на предложенията: 90 /деветдесет/ календарни 

дни, като срокът започва да тече от датата, определена за краен 

срок за получаване на офертите.

Срок на изпълнение на поръчката - поръчката е със срок за 

изпълнение 12 месеца.

Плащането ще се извършва до 60 /шестдесет/ календарни дни 

отложено, в български лева, чрез банков превод, по посочена от 

Изпълнителя банкова сметка.

На основание чл.59 ал.3 от ЗОП, възложителят определя гаранция 

за изпълнение на договора в размер на 3% (три процента) от 

стойността на договора без ДДС , която следва да се внесе от 

спечелилия процедурата участник по сметка на възложителя или да 

представи банкова гаранция преди подписването на договора по 

реда на чл. 60 от ЗОП. Гаранцията за изпълнение може да бъде 

УНП: 15e99178-a626-41a7-95b3-b9d96a080eac 3



Партида: 463 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

внесенa по банков или касов път, както  може да се представи под 

формата на банкова гаранция - банкова сметка на МБАЛ „Св. 

Николай Чудотворец” ЕООД - гр. Лом, BIC: UNCRBGSF, IBAN: 

BG40UNCR70001519766347, Уни Кредит Булбанк, офис Лом.

Постъпилите оферти ще бъдат отворени в 16:00  часа на 

27.03.2015г. в заседателната зала на възложителя, адрес: гр.Лом, 

ул. „Тодор Каблешков" № 2. Отварянето  е публично и на него 

могат да присъстват участниците в процедурата или техни 

упълномощени представители, както и представители на средствата 

за масово осведомяване и други лица при спазване на установения 

режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 25/03/2015 дд/мм/гггг
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