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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: 00826
Поделение: МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД”
Изходящ номер: Д-162 от дата 27/11/2013
Коментар на възложителя:
Публичната покана се изпраща с електронен подпис

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
"Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиятрия
- Свети Наум" ЕАД, гр. София
Адрес
ул. „Д-р Любен Русев” № 1

Град Пощенски код Страна
София 1113 България
Място/места за контакт Телефон
МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД” 02 9702104

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Кристиян Велинов
E-mail Факс
svnaum2@gmail.com 02 8709309
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.svnaum.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.svnaum.com/other.php?id=6

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и помощни средства
за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 24455000

Доп. предмети 39831240
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Съгласно техническа спецификация, неразделна част от Документацията
на обществената поръчка.
Прогнозна стойност
(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване
гр. София – 1113, ж.к. ІVти  километър, ул. „Д-р Любен Русев” № 1 код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. Минимални изисквания на финансови възможности:
1.1. Участниците следва да са реализирали оборот сумарно за
последните три години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от
датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността си, в
размер не по-малък от 100 000 лв. (сто хиляди лева) без ДДС от
доставка на дезинфектанти и почистващи препарати.
2. Минимални изисквания за технически възможности:
2.1. Участниците в настоящата обществена поръчка следва да са
изпълнили успешно, общо за последните 3 (три) години до датата на
представяне на офертата или в зави¬симост от датата, на която
участникът е учреден или е започнал дейността си, не по-малко от 2 
(два) договора за доставка на дезинфектанти и почистващи препарати. 
Изискването се доказва с представяне на поне две референции за добро
изпълнение, издадени от възложители;
2.2. Участниците, следва да притежават разрешение за пускане на
пазара на всеки биоциден препарат, включен в спецификацията на
настоящата обществена поръчка, издадено от министъра на
здравеопазването в съответствие със Закона за защита от вредното
въздействие на химичните вещества и препарати;
2.3. Участниците, следва да притежават разрешение или удостоверение
за търговия на едро с медицински изделия, издадени от Изпълнителния
директор на Изпълнителната агенция по лекарствата в съответствие със
Закона за медицинските изделия, за дезинфектантите, които са за
обработка на инструменти и медицински изделия;
2.4. Предлаганите дезинфектанти и почистващи препарати следва да
имат указания за приложение, информационен лист за безопасност и
сертификат за произход и качество.

В случай, че участникът участва като обединение / консорциум, 
изброените по - горе изисквания се прилагат за обединението
(консорциум и др.) като цяло.
В случай, че участникът предвижда участие на подизпълнители изброените
по-горе изисквания се прилагат съобразно вида и дела на тяхното
участие.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 04/12/2013 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни плика, 
надписани, както следва:
1. Плик № 1 – „Документи за подбор”, както следва:
a. ЕИК или удостоверение за актуално състояние – заверено копие;
b. Административни сведения – оригинал, по образец;
c. Счетоводен баланс и отчет за приходите и разходите за 2010, 2011 
г. и 2012 г. – заверени копия;
d. Информация за оборота от сходни дейности през последните три
години (2010, 2011 г. и 2012 г.) – оригинал, по образец;
e. Списък на основните договори, сходни с предмета на поръчката за
последните три години (2010, 2011 г. и 2012 г.) – оригинал, по
образец;
f. Най-малко два броя референции за добро изпълнение – заверени
копия;
g. Разрешение за пускане на пазара на всеки биоциден препарат, 
включен в спецификацията на настоящата обществена поръчка, издадено
от министъра на здравеопазването в съответствие със Закона за защита
от вредното въздействие на химичните вещества и препарати – заверено
копие;
h. Разрешение или удостоверение за търговия на едро с медицински
изделия, издадени от Изпълнителния директор на Изпълнителната агенция
по лекарствата в съответствие със Закона за медицинските изделия, за
дезинфектантите, които са за обработка на инструменти и медицински
изделия – заверено копие;
i. Указания за приложение, информационни листове за безопасност и
сертификати за произход и качество на предлаганите дезинфектанти и
почистващи препарати – заверени копия;
j. Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и
ал. 5 от ЗОП – оригинали, по образцец;
k. Декларация за ползването на подизпълнители – оригинал, по образец;
l. Декларация за запознаване с условията на обществената поръчка –
оригинал, по образец;
m. Декларация за приемане условията на проекта на договор; 
n. Списък на документите в офертата – оригинал, в свободна форма.
2.  Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, 
съдържащ: 
а. Техническо предложение – оригинал, по образец;
b. Попълнено Приложение № 1 към Техническата спецификация –
оригинал, по образец. 
3. Плик № 3 – „Предлагана цена”, съдържащ: 
a. Ценова оферта – оригинал, по образец;
b. Попълнено Приложение № 1 към ценова оферта, представляващо
таблица с предложени единични цени и обща цена за изпълнение на
поръчката – оригинал, по образец.

Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се
запечатват в три непрозрачни плика, които се надписват в долния ляв
ъгъл - ПЛИК № 1, ПЛИК № 2 и ПЛИК № 3. Трите плика се запечатват
в един общ непрозрачен плик. Върху плика се посочва наименованието
на обществената поръчка, адрес за кореспонденция на участника и по
възможност телефон, факс и/или е-mail.
Копия на документи, приложени в офертата, се представят заверени с
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гриф „Вярно с оригинала”, с подпис и печат на участника;
Офертата се представя на хартиен носител.
Офертата се подава от участника или упълномощения от него
представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев” № 1, всеки
работен ден от 8:30 до 16:00 часа, до изтичане на крайния срок, 
съгласно публичната покана.
Цената на документацията е 5 (пет) лева с ДДС. Сумата от 5 (пет) 
лева с ДДС следва да бъде внесена в касата на МБАЛНП „Св. Наум” 
ЕАД” или преведена по следната банкова сметка:
Банка: „Юробанк и Еф Джи България” АД
IBAN: BG79 BPBI 7940 1076 9594 01
BIC: BPBI BGSF
• Закупуването на документацията не е задължително за участниците, 
като Възложителят не изисква в офертите си участниците да представят
документа с който е закупена документацията. 
• От деня на публикуване на публичната покана, Възложителя осигурява
пълен достъп по електронен път до цялата документация на обществената
поръчка на следния интернет адрес: 
http://www.svnaum.com/bg/obshtestveni-porachki

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 04/12/2013 дд/мм/гггг
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