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СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА 
ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ПОДРОБНИБОЛ5СТИ"СВ.СОФИЯ ЕАД 

ах Ni 
ивх. ш. 

ЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
и н т е р н е т адрес: http://www.aop.bR 

ОБЯВА 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: [ 1437 / 03.11.2016 ] 

Възложител: [Специализирана Болница за Активно Лечение по Белодробни Болести Света 
София ЕАД] 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 00600 ] 
Адрес: [гр. София-1431, България, бул. Акад. Иван Гешов №19] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Анна Малечкова] 
Телефон: [03592 8054230] 
E-mail: [belodrobna_sbal@abv.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 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: [Изпиране с дезинфекция и гладене на болничен инвентар в СБАЛББ 
"Света София" ЕАД.] 

Кратко описание: [Предоставянето на комплексна услуга, включваща следните дейности: 
разделно изпиране; дезинфекция; отстраняване на трайно фиксирани петна на болнично бельо, 
включително инфекциозно бельо, работно облекло, одеяла; изсушаване; омекотяване; гладене; 
сортиране по отделения; опаковане в пликове по начин, предпазващ от замърсяване и 
измачкване, без рискове от увреждане; транспортиране до Възложителя.] 

Място на извършване: [София, България, бул. Акад. Иван Гешов №19 и бул. Акад. Иван Гешов 
№17] 

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): [ 53000.00 ] 

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

Номер на обособената позиция: [ ] 
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Наименование: [ ] 

Прогнозна стойност (влв., без ДДС): [ ] 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [Участниците следва да отговарят на условията и за 
тях да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -5 и 7 от ЗОП 
Обстоятелства по Чл.54, ал.1, т.1-5 и 7 от ЗОП: 
1. кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, 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; 

2. кандидатът или участникът е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 
реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т.1, в друга държава членка или в 
трета страна; 

3. кандидатът или участникът 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, установени с акт на компетентен 
орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 
установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на 
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; 

4. за кандидата или участника е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5; 

5. за кандидата или участника е установено, че: 
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 
основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

7. за кандидата или участника е налице конфликт на интереси, който не може да бъде 
отстранен. 

Участниците декларират липсата на гореизброените обстоятелствата с представянето на 
декларация по образец. На етап сключване на договор за възлагане на обществена 
поръчка участникът, избран за изпълнител, представя документите по чл. 58 от ЗОП. 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Участниците трябва да са 
вписвани в Регистъра на обектите с обществено предназначение на РЗИ, съгласно 
Наредба №9 от 21.03.2005г. за условията и реда за създаване и подържане на публичен 
регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионални 
здравни инспекции. Участникът задължително трябва да е вписан за изпиране на 
инфекциозно туберкулозно болнично бельо с оглед спецификата на дейност на 
Възложителя] 

Икономическо и финансово състояние: [Участниците трябва да имат валидна застраховка 
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„Професионална отговорност в строителството" съгласно чл. 171 от ЗУТ, с покритие, 
съответстващо на обема и характера на поръчката или еквивалентна застраховка за 
професионална отговорност строежи първа група, III категория или гаранция в друга 
държава - членка на Европейския съюз, или в страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство, в случай, че лицето по Чл.171, ал.1 от ЗУТ е 
лице от държава - членка на Европейския съюз, или от друга държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство, което се установява на 
територията на Република България. Участникът, избран за изпълнител, трябва да 
представи доказателства за наличието и валидността на застрахователен договор 
„Професионална отговорност" (копия от застрахователни полици и платежни документи 
за платени застрахователни премии) преди сключване на договора] 

Технически и професионални способности: [Участниците трябва да са изпълнили 
дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата обществена 
поръчка за последните три години от датата на подаване на офертата. Под дейности, 
идентични или сходни се разбира изпиране с дезинфекция и гладене на инвентар на 
заведение за болнична помощ. Участниците представят списък на услугите, идентични 
или сходни с предмета на поръчката. За доказване, преди подписване на договора, 
избрания за изпълнител представя удостоверения за добро изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и 
дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания /чл. 64, ал. 1, т. 1 от ЗОП/. 
Участникът трябва да разполага с персонал, притежаващ необходимата професионална 
компетентност - 2 броя лица, отговарящи за контрола на качеството. Участникът 
представя доказателства за образованието, професионалната квалификация и опит на 
съответните служители /дипломи, удостоверения, извлечения от трудови книжки/ преди 
подписване на договора. Участникът следва да притежава сертификат, издаден от 
независимо лице, удостоверяващ съответствието със стандарт за система за управление 
на качеството ISO 9001 или еквивалентен с обхват на сертификацията пране, 
дезинфекция, гладене и транспорт на болнично и инфекциозно бельо. Участникът следва 
да притежава сертификат, издаден от независимо лице, удостоверяващ съответствието 
със стандарт за система за управление на здравето и безопасността при работа ISO BS 
OHSAS 18001 или еквивалентен с обхват на сертификацията пране, дезинфекция, 
гладене и транспорт на болнично и инфекциозно бельо.] 

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 
[X] Най-ниска цена 
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [цена] Тежест: [100] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [10.11.2016 г.] Час: (чч:мм) [16:30] 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [1().()1.2017г. ] Час: (чч:мм) [24:00] 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [14.11.2016г. 10.00 ч.] 

Място на отваряне на офертите: [гр. София-1431, бул. Акад. Иван Гешов №19, етаж партер, 
аудитория] 

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): [Документацията е достъпна на Профила на 
купувача на интернет адреса на Възложителя: Ьир^ЬаШЬ-воАа.сот/профил-на-
купувача/събиране-на-оферти-с-обява/събиране-на-оферти-с-обява-2016.] 

Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [03.11.2016 г.] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Любчо Цветанов Пенев/ 
Длъжност: [Изпълнителен директор] 

1 — 
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