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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: 00733
Поделение: ________
Изходящ номер: 2474 от дата 04/05/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Многопрофилна болница за активно лечение Д-р Братан Шукеров АД

Адрес
бул. България № 2

Град Пощенски код Страна
Смолян 4700 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
0301 62666

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Недялка Стаевска

E-mail Факс
mbalsmolyan@abv.bg 0301 62549

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
mbalsmolyan.com

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://op.mbalsmolyan.com/?
q=page&idd=index&porachkaid=20150504reiu2535028

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Транспорт на нуждаещи се от хемодиализа от дома им до отделение  
по диализно лечение в  МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД и обратно

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 60000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)

Транспорт на болните от домовете им до Отделение по диализно 
лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, гр.Смолян, бул.България 
№2 и обратно се осъществява в следните направления с 
приблизителен месечен пробег  /еднократно отиване и връщане/:
1. От община Златоград -   приблизителен месечен пробег 1 846 
км.
2. От община Мадан-   приблизителен месечен пробег 910 км.
3. От община Рудозем -  приблизителен месечен пробег 1 300 км. 
4. От община Смолян - приблизителен месечен пробег 2 092 км.
5. От община Девин -приблизителен месечен пробег 1 300 км. 
6. От община Доспат – приблизителен месечен пробег 2 600 км.
7. От община Неделино – приблизителен месечен пробег 1 690 км.
8. От община Чепеларе – приблизителен месечен пробег 780 км.
9. От община Баните – приблизителен месечен пробег 1 820 км.

Общ приблизителен месечен пробег 14 338 км, при ориентировъчно 
470 броя диализи месечно за всички пациенти. 
Възможни са допълнителни курсове, произтичащи от характера на 
заболяването, след уведомяване от Възложителя. Възможни са 
промени в направленията и броя на болните в рамките на 
направлението (включване на нови пациенти, както и отпадане на 
някои).
Посочените в спецификацията количества за транспорт на нуждаещи 
се от хемодиализа са прогнозни и не задължават Възложителя да ги 
реализира  в пълен обем, а съобразно произтичащата  необходимост 
от диализно лечение за пациентите.         
Транспортът се извършва по предварително утвърден график, който 
изпълнителят е длъжен да спазва.
2.Участниците следва да  представят предложение, представляващо 
крайна фиксирана цена за извършване транспорт за една диализа на 
един пациент (независимо от пробега на автомобила за този 
транспорт), включваща - такси, застраховки и др.
Прогнозна стойност на поръчката - 65 800,00 лв. без ДДС/ 78 
960,00 лв. с ДДС.

Прогнозна стойност
(в цифри): 65800.00   Валута: BGN

Място на извършване
МБАЛ “Д-р Братан Шукеров”АД,гр.Смолян, бул.България No2 код NUTS:  

BG424

Изисквания за изпълнение на поръчката
За да бъдат разгледани, оценени и евентуално – приети, офертите 
трябва да отговарят на следните изисквания и да имат най-малко 
следното съдържание:  
1. Посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона 
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в 
която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, 
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на 
процедурата;  
1.1.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата е 
подписани от лице, различно от законния представител на 
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участника – в оригинал или във формата на нотариално заверено 
фотокопие;
2. Представяне на участника – подписано и подпечатано от 
законния представител на участника – Приложение №1;
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение 
№ 2 
4. Списък-декларация, подписана от законния представител на 
участника за броя и вида моторни превозни средства, които ще 
бъдат използвани при изпълнение на поръчката, придружен с копия 
от регистрационните талони на автомобилите и със съответните 
документи за техническа изправност и пригодност /копие от 
извършен годишен технически преглед на всяко транспортно 
средство/ - във формата на декларация, подписана от законния 
представител на участника;  
Транспортните средства да отговорят на утвърдените стандарти и 
предоставят оптимален комфорт на болните, като участникът следва 
да разполагат с поне – една линейка,собствена или наета.
5. Участниците да изпълнят поръчката с вписани в регистъра на 
обектите с обществено предназначение по чл.36 от Закона за 
здравето транспортни средства със специално предназначение - 
санитарни автомобили за болни в РЗИ-Смолян, съобразно чл.3, ал.1 
или чл.3, ал.2 от Наредба № 9 от 21.03. 2005 г. на МЗ. За 
доказване на това обстоятелство, участникът представя извлечение 
от регистъра, заверен от РЗИ-Смолян или посочва електронния 
адрес на същия.     
6. Декларация от участника – в свободен текст, с която да 
декларира качественото и навременно изпълнение на услугата въз 
основа на утвърден от Възложителя график за целия срок на 
договора. 
7. Копия от валидни застрахователни полици за застраховка 
„Злополука” на пътниците за всички пътникоместа и застраховка 
„Гражданска отговорност”. 
8. Списък на лицата, които ще осъществяват превоза, придружен с 
копия на свидетелство за управление, валидно за съответната 
категория МПС;
9. Ценово предложение - Приложение № 3.
Образуване на предлаганата цена: Крайната цена в левове за 
транспорт за една диализа на един пациент (независимо от пробега 
на автомобила за този транспорт), която включва всички разходи / 
такси, застраховки и др./ по транспорта на пациентите до 
Отделение по диализно лечение в МБАЛ „Д-р Братан Шукеров” АД, 
гр.Смолян, бул.България № 2 и обратно, не може да надвишава 
14,00 лева с включен ДДС.
    Цените, посочени от участника, трябва да бъдат в български 
лева, с точност до втория знак след десетичната запетая с 
включен ДДС.
Цифрите се изписват и с думи, като при несъответствие се взема 
предвид изписаната с думи цена.
10. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за 
изпълнение при подписването на договора за изпълнение на 
поръчката.
10.1. Гаранцията за изпълнение има обезпечителна и обезщетителна 
функция, т.е. от една страна цели да стимулира изпълнителя към 
точно и качествено изпълнение на задълженията му по договора за 
обществената поръчка, а от друга страна да послужи като 
обезщетение при недобросъвестно поведение от негова страна.
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10.2. Гаранцията за изпълнение е сума в размер на 3 % /три на 
сто/ от ориентировъчно 470 броя диализи месечно, без ДДС.
Продължение в раздел Допълнителна информация.

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

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 14/05/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Продължение на изискванията за изпълнение на поръчката
10.3. Гаранцията за изпълнение се представя в една от следните 
форми: парична сума внесена в брой на  касата на МБАЛ „Д-Р 
БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД или чрез банков превод по банкова сметка на 
МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД - IBAN: BG 18 CECB 9790 10 E 928 
9000, BIC код: CECB BGSF, банка: „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ 
АД, клон Смолян,  или банкова гаранция.
10.4. Ако определеният изпълнител избере да представи гаранцията 
за изпълнение под формата на „банкова гаранция”, тя трябва да 
отговаря на следните съществени условия:
* Банковата гаранция е безусловна, неотменима, с възможност да 
се усвои изцяло или на части от МБАЛ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ“ АД, в 
зависимост от претендираното обезщетение.
* Банковата гаранция е със срок на валидност най-малко 30 дни 
след изтичане на срока за изпълнение на договора.
* С банковата гаранция банката гарант се задължава да извърши 
безусловно плащане при първо писмено искане от МБАЛ „Д-Р БРАТАН 
ШУКЕРОВ“ АД, в случай че изпълнителят не е изпълнил което и да е 
от задълженията си по договора за изпълнение.
10.5. Възложителят освобождава гаранцията, без да дължи лихви за 
периода, през който средствата законно са престояли при него.
10.6. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на 
гаранцията за изпълнение са уредени в проекта на договор за 
възлагане на обществената поръчка.
11. Датата, мястото и часът на отваряне на офертите са: на 
15.05.2015 год. от 13:00 часа в заседателната зала на МБАЛ „Д-р 
Братан Шукеров“ АД – гр.Смолян, бул. България № 2. Отварянето на 
офертите ще се извършва по реда на чл.68, ал.3 от ЗОП.
12. Неразделна част от настоящата публична покана са: 
Представяне на участника – Приложение №1, Техническо предложение 
за изпълнение на поръчката - Приложение № 2, Ценово предложение 
– Приложение № 3, и Проект на договор – Приложение №4, 
Декларация за конфиденциалност - Приложение №5/декларацията не е 
задължителна част от офертата, като същата се представя по 
преценка на всеки участник и при наличие на основания за това/, 
които са достъпни на Профила на купувача.
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РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 14/05/2015 дд/мм/гггг
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