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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: 00877

Поделение: ________

Изходящ номер: 4400 от дата 20/12/2013

Коментар на възложителя:
00877-2013-013

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
"Многопрофилна болница за активно лечение Пловдив "АД

Адрес
бул.България №234

Град Пощенски код Страна
 гр.Пловдив 4003 РБългария

Място/места за контакт Телефон
юристи,деловодство 032 959221

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Рангел Христов,Гергана Галова,Наташа Бечирова

E-mail Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

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

поканата):

www.mbal.net

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
-Периодично приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане 

на отпадъци от хуманитарното здравеопазване, генерирани от 

дейността на „МБАЛ- ПЛОВДИВ”АД, опасни по смисъла на Наредба № 3 

на МОСВ и  МЗ за класифициране на отпадъците за срок от 12 

месеца от превозвач /ИЗПЪЛНИТЕЛ /,по заявка на възложителят, 

срещу заплащане на килограм приет, транспортиран и предаден 

обезвреждане отпадък по цена, договорена отделно за всеки един 

от видовете опасен отпадък, класифицирани по кодове и определени 

в прогнозни количества, съгласно следната Спецификация:

1. №180101- остри инструменти /с изключение на 180103/ - 1 кг.

2. №180102- телесни части и органи, включително банки за кръв и 

кръвни продукти /с изключение на 180103/ - 3800 кг.

3. №180103- отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на 

специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции -22000 
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кг.

4. №180106- химични вещества и препарати състоящи се от или 

съдържащи опасни вещества - 5 кг.

5. №180109- лекарствени продукти различни от упоменатите в код 

№180108 на Наредба №3 на МОСВ И МЗ -5 кг.

6. №200121- флуоресцентни тръби и други отпадъци, съдържащи 

живак -180 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90524400

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
25991 кг.

Прогнозна стойност

(в цифри): 55000   Валута: BGN

Място на извършване

сградата на МБАЛ-ПЛОВДИВ АД, гр.Пловдив, бул.България №234 код NUTS:  

BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
1.Кандидат за изпълнител в настоящата процедура, може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 

лице,както и техни обединения, които отговарят на изискванията 

на Глава четвърта, Раздел I от Законът за обществените 

поръчки /ЗОП/, като ще бъде отстраняван всеки участник за който 

са налице, следните обстоятелства : 

1.1 осъждан, освен ако е реабилитиран, за някое от следните 

престъпления: 

а) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната 

система, включително изпиране на пари;

б) подкуп;

в) участие в организирана престъпна група;

г) престъпления против собствеността;

д) престъпления против стопанството;

1.2. обявен в несъстоятелност;

1.3. в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно законодателството на страната, в която лицето 

е установено или регистрирано.

1.4. в открито производство по несъстоятелност или е сключило 

извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 

от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно 

лице - се намира в подобна процедура съгласно националните 

закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност 

е под разпореждане на съда или участникът е преустановил 

дейноста си.

1.5. има парични задължения към държавата или към община по 

смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчно - осигурителния процесуален 

кодекс, за които с акт на компетентен орган е допуснато 

разсрочване или отсрочване на задълженията, или парични 

задължения, свързани с плащането на вноски за социалното 

осигуряване или на данъци съгласно законодателството  на 

държавата, в която участникът е установен.

2.Изпълнителят трябва да има регистрация в РИОСВ издадено по 

чл.52 от Закона за управление на отпадъците за транспортиране по 
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шосе на опасни отпадъци или да притежава комплексно разрешително 

съгласно чл.37 от Закона за управление на отпадъците или по реда 

на глава седма, раздел II от Закона за опазване на околната 

среда /отменен/. 

3.Ако изпълнителят има само регистрация да транспортира опасни 

отпадъци, той следва да има сключен действащ договор с оператор, 

притежаващ разрешително да приема и унищожава опасни отпадъци с 

кодове: -180101, 180102, 180103, 180106, 180109, 200121, 

съгласно Наредбата за класификацията на отпадъците, или самият 

той да претежава разрешително и за оператор, по смисъла на 

Наредбата за изискванията за третиране и транспортиране на 

производствени и опасни отпадъци и ЗОУ.

3.Изпълнителят трябва да притежава собствен или нает сертфициран 

автомобил, отговарящ на изискванията на Европейската спогодба за 

международен превоз на опасни товари ADR, с оторизиран за 

транспортиране на опасни отпадъци персонал към него.

4.По ежемесечна заявка - график изготвен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще се задължава да изпълнява съответен брой курсове 

по приемане, транспортиране и отстраняване, според текущите 

нужди по вид и количество на генериран в болницата опасен 

отпадък.

5.Изпълнителят трябва да притежава достатъчно количество 

оборотни контейнери, сертифицирани съгласно изикванията на 

международните правни актове за превоз на опасни товари, 

ратифицирани от РБ със закон, служещи за временно съхранение и 

транспортиране на опасни отпадъци от хуманитарното 

здравеопазване, които контейнери да предоставят почистени и 

дезинфекцирани на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за временно съхранение на 

определените така да се съхраняват и превозват видове отпадъци 

съгласно наредбите, до предаването им за транспортиране, като 

наемната цена за ползването се калкулира в предложената цена за 

приемане, транспортиране и предаване за обезвреждане на този вид 

отпадък.

6.Условия за плащането на цената на услугата-разстрочено в срок 

не по-дълъг 60 дни, до 10 число на месеца, след представяне на 

отчетни картони (Наредба № 2 на МОСВ, МРРБ и МЗ от 22.01.2013 за 

реда и образците, по които се предоставя информация за 

дейностите по отпадъците), оригинална данъчна фактура за 

извършена услуга.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 02/01/2014 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

Настоящата публична покана както и утвърдената от възложителят 

документация за нея, ведно с образците на документите  

необходими  при  представяне на офертата ,кандидатите за участие 

могат да  получат на посоченият  интернет адресът на 
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възложителят:-www.mbal.net

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 02/01/2014 дд/мм/гггг
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