АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: [ 504/01.11.2019г. ]

Възложител: МБАЛ „Д-р Тота Венкова“ АД
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00748
Адрес: гр. Габрово, ул. Д-р Илиев Детския №1
Лице за контакт (може и повече от едно лица):Петя Попова – Специалист обществени поръчки
Телефон: 066 800638
E-mail: targovembalgabrovo@gmail.com
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: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични
отпадъци, с кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД Габрово”
Кратко описание: „Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, с
кодове: 180102 и 180103*, за нуждите на МБАЛ „Д-Р Тота Венкова” АД - Габрово”
Транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци с прогнозни
количества по кодове, съгласно предходната година:
- 180102 (Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) –
прогнозно количество 650,00 кг;
- 180103* (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални
изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции – прогнозно количество 19 951,00 кг.
Място на извършване: МБАЛ Габрово
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 22 249,08 лева
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [x] Не
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Не може да участва в провежданата обществена поръчка
участник при който са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1 от ЗОП, както и
обстоятелствата, описани в обявата водещи до отстраняване на офертата.
Участник, за когото са налице основания по чл.54, ал.1 от ЗОП има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл.56 от ЗОП.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: няма
Икономическо и финансово състояние: няма
Минимални изисквания за доказване на техническите възможности:
1. Участникът следва да е изпълнил и да има опит в поне две услуги, които да са
идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка и да са изпълнени
през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
сумата, датата и получателят.
Под „дейности с предмет идентичен или сходен с предмета на поръчката“, следва да
се разбира услуга по: „транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци”.
Под „обем, идентичен или сходен“ с предмета на обществената поръчка да се разбира
услуги по транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, не по-малко от
18 000кг.
Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с предмет и
обем, идентични или сходни с предмета на поръчката, като представи Списък на услугите
съгласно чл.64, ал.1 т.2 от ЗОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да изиска
доказателства

за

извършените

и

посочените

в

Списъка

услуги

във

вид

на

Удостоверения/Референции/Договори или други документи с които се доказва тяхното
изпълнение.
2. Участникът да притежава и да предостави за безвъзмездно ползване от
Възложителя за срока на договора специализирани /ADR/ контейнери, от твърда
пластмаса с добре затварящ се капак в комплект винаги с полиетиленови торби/чували
отговарящи за съответния размер на съда, за разделно събиране на болнични отпадъци на
мястото на генерирането в отделенията и звената на територията на МБАЛ ”Д-р Тота
Венкова“ АД Габрово както следва: мин. 120 бр. правоъгълни контейнера от 60 литра, мин.
150 бр. контейнера от 12 литра, мин. 150 бр. контейнера от 5 литра, мин. 20 бр. контейнера
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от 1000 мл.
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация в свободен текст от
участника

за наличие и осигуряване на оборотни контейнери с полиетиленови

торби/чували без допълнителното им заплащане за извършване на услугата както следва:
мин. 120 бр. правоъгълни контейнера от 60 литра, мин. 150 бр. контейнера от 12 литра,
мин. 150 бр. контейнера от 5 литра, мин.20 бр. контейнера от 1000 мл.
3. Участникът да има право да извършва дейности по събиране, транспортиране и
обезвреждане, на разделно събрани болнични отпадъци с код: 18 01 02 и 18 01 03*
съгласно Нарeдба N:2 от 23.07.2014г. за класификация на отпадъците.
Това обстоятелство се доказва с представянето на Копие на валидно разрешение
или Регистрационен документ от органа, предвиден в чл.35 и чл. 67 от ЗОУ /обн.изм. ДВ бр.
14 от 20.02.2015г./ за извършване на дейности по събиране, транспортиране, временно
съхранение, предварително третиране, физико-химично третиране и съхранение на
инфекциозни болнични отпадъци по кодове: 180102 (Телесни части и органи, включително
банки кръв и кръвни продукти) и 180103* (Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е
обект на специални изисквания, с оглед предотвратяване на инфекции)
4. Участникът следва да е внедрил и притежава система за управление на
качеството ISO 9001:2015 или еквивалентен, с обхват какъвто е предмета на поръчката
Това обстоятелство се доказва с представянето на Копие на сертификат за
внедрена система за управление на качеството ISO 9001-2015 или еквивалентен, с обхват
какъвто е предмета на поръчката, издаден на името на участника от акредитирани лица
и валиден към датата на подаване на офертата;
5. Участникът следва да е внедрил и притежава система за управление на околната
среда ISO 14001:2015 или еквивалентен, с обхват какъвто е предмета на поръчката
Това обстоятелство се доказва с представянето на Копие на сертификат за
внедрена система за управление на околната среда ISO 14001:2015 или еквивалентен, с
обхват какъвто е предмета на поръчката, издаден на името на участника от
акредитирани лица и валиден към датата на подаване на офертата;
6. Участникът следва да е внедрил и притежава система за управление на
безопасност на труда BS OHSAS 18001:2007 или еквивалентен;
Това обстоятелство се доказва с представянето на Копие от сертификат за
внедрена система за управление на безопасност на труда BS OHSAS 18001-2007 или
еквивалентен валиден към датата на подаване на офертата;
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7. Участникът следва да притежава застраховка „Професионална отговорност“,
валидна към датата на подаване на офертата.
Това обстоятелство се доказва с представянето на Копие от застрахователна
полица за професионална отговорност, валидна към датата на подаване на офертата.
8. Участникът следва да притежава разрешително издадено съгласно чл. 35 и чл.67
от ЗУО с включена дейност: физико–химично третиране на инфекциозни отпадъци от
хуманното или ветеринарното здравеопазване или да има сключен договор фирма с
лицензирана от МОСВ инсталация (инсинератор) за унищожаване на опасни болнични
отпадъци по кодове: 180102 и 180103*
Това обстоятелство се доказва с представянето на копие на Разрешително издадено
съгласно чл. 35 и чл.67 от ЗУО с включена дейност: физико – химично третиране на
инфекциозни отпадъци от хуманното или ветеринарното здравеопазване или на Копие от
договор/и с лицензирана от МОСВ инсталация (инсинератор) за унищожаване на опасни
болнични отпадъци по кодове: 180102 и 180103* – валиден за срока на изпълнение на
поръчката;

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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 11.11.2019 г.
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 10.01.2019г.

Час: (чч:мм) 16:30 часа

Час: (чч:мм) 16:30 часа
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 12.11.2019г. 09:00 часа
Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците или техни
упълномощени представители при спазване на установения режим за достъп до сградата,
в които се извършва отварянето.

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 [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Всички документи се поставят в опаковката с офертата. Опаковката трябва да
съдържа следните документи:
1. Оферта, съдържаща данните на участника – попълнена по ОБРАЗЕЦ № 1.
2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо, поставят се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
3. При участник обединение – договор за обединение – заверено от участника копие
с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка; При
участник обединение, което не е юридическо лице – документ, от който да е видно
правното основание за създаване на обединението, съгласно чл. 37, ал. 4 ППЗОП – заверено
от участника копие с гриф „Вярно с оригинала“, поставя се в общата запечатана
непрозрачна опаковка;
4. Декларация от подизпълнител (в случай, че бъде използван такъв) – оригинал с
подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка – ОБРАЗЕЦ
№2;
5. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 т.1-2 и т.7от ЗОП,
съгласно приложения към документацията образец – оригинал с подпис и мокър печат,
поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
6. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП оригинал с подпис и мокър печат, поставя се в общата запечатана непрозрачна опаковка;
Основанията в декларацията по чл. 54, ал. 1, .т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които
представляват участника/кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за
други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения
от тези органи.
Съгласно чл. 192, ал. 3, от ЗОП, декларацията за липсата на обстоятелствата по чл.
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54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато
участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата
по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го
представлява.
Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1, има право да представи
доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки
наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да
докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви
и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени или са по акт, който не е
влязъл в сила.
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал
на

компетентните

органи,

и

е

изпълнил

конкретни

предписания,

технически,

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или
нарушения.
7. Декларация в свободен текст от участника за наличие и осигуряване на оборотни
контейнери с полиетиленови торби/чували без допълнителното им заплащане за
извършване на услугата както следва: мин. 120 бр. правоъгълни контейнера от 60 литра,
мин. 150 бр. контейнера от 12 литра, мин. 150 бр. контейнера от 5 литра, мин. 20 бр.
контейнера от 1000 мл.
8. Копие на валидно разрешение или Регистрационен документ от органа, предвиден
в чл.35 и чл. 67 от ЗОУ /обн. ДВ бр. 14 от 20.02.2015г./ за извършване на дейности по
събиране, транспортиране, временно съхранение, предварително третиране, физикохимично третиране и съхранение на инфекциозни болнични отпадъци по кодове: 180102
(Телесни части и органи, включително банки кръв и кръвни продукти) и 180103 *
(Отпадъци, чието събиране и обезвреждане е обект на специални изисквания, с оглед
предотвратяване на инфекции, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;
9. Копие на сертификат за внедрена система за управление на качеството ISO 90012015 или еквивалентен, с обхват какъвто е предмета на поръчката, издаден на името на
участника от акредитирани лица и валиден към датата на подаване на офертата, заверено
с гриф „Вярно с оригинала”;
10. Копие на сертификат за внедрена система за управление на околната среда ISO
14001:2015 или еквивалентен, с обхват какъвто е предмета на поръчката, издаден на
името на участника от акредитирани лица и валиден към датата на подаване на офертата;
11. Копие от сертификат за внедрена система за управление на безопасност на труда
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BS OHSAS 18001-2007 или еквивалентен валиден към датата на подаване на офертата;
12. Копие от застрахователна полица за професионална отговорност, валидна към
датата на подаване на офертата, заверено с гриф „Вярно с оригинала”;.
13. Копие на Разрешително издадено съгласно чл. 35 и чл.67 от ЗУО с включена
дейност: физико–химично третиране на инфекциозни отпадъци от хуманното или
ветеринарното здравеопазване или на Копие от договор/и с лицензирана от МОСВ
инсталация (инсинератор) за унищожаване на опасни болнични отпадъци по кодове:
180102 и 180103* – валиден за срока на изпълнение на поръчката- заверено с гриф „Вярно
с оригинала”;
14. Списък на услугите съгласно чл. 64, ал.1, т.2 от ЗОП
15. Техническо предложение съдържащо:
- Техническо предложение за изпълнение на поръчката в Съответствие с
техническата спецификация и изискванията на възложителя – Съгласно ОБРАЗЕЦ № 3.
- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с
данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на
труд, когато е приложимо. Декларацията следва да бъде изготвена съобразно ОБРАЗЕЦ №
5, приложен към настоящата документацията за участие в процедурата и да се представи в
оригинал;
16. Декларация по образец (Приложение №5) за отсъствие на обстоятелствата по чл.
3, т. 8 или наличие на изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС).
17. «Ценово предложение» (изготвено по образец на хартиен носител) – ОБРАЗЕЦ №
4.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 01.11.2019

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) д-р Нели Иванова Савчева
Длъжност: Представляващ МБАЛ Габрово
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