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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: 00162

Поделение: ________

Изходящ номер: 82 от дата 10/02/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
СБАЛИПБ "Проф.Иван Киров"ЕАД

Адрес
бул."Акад.Иван Гешов"17

Град Пощенски код Страна
София 1606 България

Място/места за контакт Телефон
00359 29520076

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
С. Колева

E-mail Факс
info@sbalipb.bg 00359 29520076

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.sbalipb.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.sbalipb.bg/obshtestveni_poruchki.php

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични 
отпадъци на СБАЛИПБ »Проф. Иван Киров» ЕАД 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 90524000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Транспортиране на опасните отпадъци с кодове 18 01 01, 18 01 02, 18 
01 03, 18 01 06 и 18 01 09 / за разстоянието от гаража на 
Изпълнителя до адреса на Възложителя и площадката за унищожаване на 
отпадъците – инсинератора/ -обезвреждане /унищожаване  в 
инсинератор/ на опасните отпадъци - 35 000 кг.Посочените количества 
са прогнозни и служат за определяне на стойността на договора, като 
не задължават възложителя да изпълни цялата поръчка или да се 
ограничи в размерите ѝ. Фактическото изпълнение на обществената 
поръчка се определя от  обема на дейността на възложителя.

Прогнозна стойност

(в цифри): 60000   Валута: BGN

Място на извършване

Сградата на СБАЛИПБ "Проф.Иван Киров" ЕАД - София , бул. "Акад.  

Иван Гешов" 17  

код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
 В процедурата за възлагане на обществената поръчка могат да 
участват български или чуждестранни физически или юридически лица, 
включително техни обединения, които отговарят на изискванията, 
регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от 
Възложителя изисквания в настоящата документация и обявлението за 
обществената поръчка. 
Всеки участник може да представи само една оферта, която 
задължително трябва да обхваща пълния обем на поръчката. Не се 
допуска представянето на варианти
Едно и също физическо или юридическо лице участник в процедурата 
може да участва само в едно обединение.
Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е 
длъжен да заяви в офертата си дали при изпълнението на поръчката ще 
използва и подизпълнители. В случай, че участникът участва като 
обединение/или консорциум/, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в 
обединението /или консорциума/ подписват документ - споразумение 
или договор, който следва да бъде представен от Участника в 
оригинал или с нотариално заверено копие. 
Участниците трябва да отговарят на следните изисквания: 
1.Участникът трябва да има регистрация за извършване на дейностите 
по събиране и транспортиране на опасни отпадъци с кодовете посочени 
в техническата спецификация. Това обстоятелство се доказва с 
предоставянето на копие от регистрационен документ ,2. Участникът 
да притежава собствен сертфициран автомобил, отговарящ на 
изискванията на Европейската спогодба за международен превоз на 
опасни товари ADR- удостоверява се с представяне на регистрационен 
талон на  пътните превозни средства, с които ще се превозват 
опасните отпадъци,3. Водачите, изпълняващи дейности по събиране и 
транспортиране на опасните отпадъци да имат валидни сертификати ADR 
- удостоверява се с копия на ADR удостоверение за обучение на 
водача, превозващ опасни товари за съответния клас,.4. Участникът 
да има сключен действащ договор, с оператор притежаващ разрешително 
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да приема и обезврежда опасни отпадъци с кодове, посочени в 
спецификацията, съгласно Наредбата за класификацията на отпадъците, 
или самият той да претежава такова разрешително за оператор. 
Участниците, притежаващи автоклав и инсинератор, не представят 
копие от сключен договор, а удостоверяват, че разполагат със същите 
чрез Разрешение по чл.35 от ЗУО за извършване на дейност по 
оползотворяване на опасни болнични отпадъци,5. Участникът да има 
персонал–специализиран за обслужване на дейностите по 
транспортиране и обезвреждане на специални болнични отпадъци.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 23/02/2015 дд/мм/гггг Час: 14:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

посочения интернет адрес или друго:

Документацията към публичната покана, съдържаща подробно описание 
на  изискванията към предмета на поръчката и участниците, указания 
по подготовка на офертата и необходимите образци е качена в профила 
на купувача на възложителя на адрес: www.sbalipb.bg, раздел "Профил 
на купувача".тваряне на офертите на 24.02.2015 г.-11,30 ч. в 
сградата на СБАЛИПБ"Проф.Иван Киров"ЕАД-Административен корпус .
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или 
от упълномощен от него представител лично или по пощата с 
препоръчано писмо с обратна разписка на адрес СБАЛИПБ»Проф.Иван 
Киров»ЕАД , София, бул.»Акад.Иван Гешов»17. Върху плика участникът 
посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс. 
Върху плика се изписва предмета на процедурата.  
На отварянето на офертите може да присъстват участниците, техни 
упълномощени представители, представители на средствата за масово 
осведомяване, както и други лица, които се съобразяват с 
изискванията за достъп до сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 23/02/2015 дд/мм/гггг
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