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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: ОП-6   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 19/01/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: ________
Поделение: ________
Изходящ номер: ОП-6 от дата 19/01/2018
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Университетска многопрофилна болница за 
активно лечение - Пловдив АД

115532049

Пощенски адрес:
бул. България 234

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Пловдив BG421 4003 BG

Лице за контакт: Телефон:
Владимир Илиев 032 959221

Електронна поща: Факс:
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=1

Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.mbal.net/main.php?module=content&cnt_id=5

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
53000Предмет на поръчката

„Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, 
генерирани от дейността на "УМБАЛ - Пловдив" АД, град Пловдив"

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90524400

РАЗДЕЛ ІII
Срок за получаване на офертите
Дата: 29/01/2018 дд/мм/гггг Час: 16:00

УНП: 7729989a-1162-4e24-bf03-950b2a574ffa 1
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РАЗДЕЛ ІV
Информация относно средства от Европейския съюз

Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V
Друга информация (по преценка на възложителя)
 - Приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на отпадъци, 
генерирани от дейността  на „УМБАЛ - ПЛОВДИВ” АД, опасни по смисъла на 
Наредба № 3 на МОСВ и  МЗ за класифициране на отпадъците за срок от 12 
месеца от превозвач /ИЗПЪЛНИТЕЛ/, срещу заплащане на килограм приет, 
транспортиран и предаден и обезвреждане отпадък на цена, договорена 
отделно за всеки един от видовете опасен отпадък, определени в 
прогнозни количества, съгласно Спецификацията на поръчката, 
представляваща приложение №2 към настоящата документация, които 
отпадъци са класифицирани по следните кодове, а именно:
1. № 180101- остри режещи предмети /с изключение на 180103/;
2. № 180102- телесни части и органи, включително банки с кръв и кръвни 
продукти/ с изключение 180103/; 
3. № 180103- отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на 
специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции;
4. № 180106-химични вещества и препарати състоящи се от или съдържащи 
опасни вещества; 
5. № 180109-лекарствени продукти различни от описаните в код №180108 на 
Наредба №3 на МОСВ и МЗ;
6. № 200121-флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак.
Извозването на отпадъците, предмет на поръчката, ще се извършва минимум 
веднъж седмично.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 19/01/2018 дд/мм/гггг
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