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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

Г~| Проект на обявление 
^Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН ___________
I.i) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)__________________
Официално наименование:
УМБАЛЦарица Йоанна-ИСУЛЕАД

Национален регистрационен номер: 2
831605806

Пощенски адрес:
Бяло море № 8
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1527

Държава:
BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

Електронна поща:
dogovori@isul.eu

Факс:
+359 29432279

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.isul.eu
Адрес на профила на купувача (URL):
www.isul.eu/Profil_na_kupuvacha.htm
1.2) Съвместно възлагане
[~~1 Поръчката обхваща съвместно възлагане

В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки: 

л  Поръчката се възлага от централен орган за покупки________________________________

1.3 ) Комуникация
53Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
http://isul.eu/Obsht_porachki_art20_2_ZOP/Obsht_porachki_art20_2_ZOP_i6.htm 

□Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от 

53 Горепосоченото/ите място/места за контакт 
Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
Г~1 електронно посредством: (URL)
53 горепосоченото/ите място/места за контакт 

1 П д о  следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
I I Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 

са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)_____________

1.4) Вид на възлагащия орган
□  Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

□  Регионален или местен орган

□  Регионална или местна агенция/служба____

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

53 Друг тип: Възложител по смисъла на чл. 5, ал. 
2, т. 16 от ЗОП

I.5) Основна дейност
□  Общи обществени услуги

П  Отбрана_____________

П  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

ПСоциална закрила____________________
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

□  Обществен ред и безопасност 1 I Отдих, култура и вероизповедание
1 | Околна среда □  Образование
1 I Икономически и финансови дейности 
55 Здравеопазване

□Д руга дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
Ил) Обхват на обществената поръчка____________________________________  ^
11.1.1) Наименование:
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от 
дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД
Референтен номер: 2_____________________________________________________________

11.1.2) Основен CPVкод: 90524000
Допълнителен CPV код: 1 2

Пл.з) Вид на поръчка
[~| Строителство_______ПДоставки__________ 55 Услуги_______________________________
IIл.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчката е "Събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на УМБАЛ „Царица 
Йоанна - ИСУЛ" ЕАД". Обхватът на поръчката включва дейностите по 
събиране, транспортиране и обезвреждане на опасните болнични отпадъци, 
генерирани от дейността на УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД за срок от 
12 месеца. Обществената поръчка е разделена на 3 обособени позиции. 
Обхватът и основните параметри на обособените позиции са подробно 
описани в Раздел XI. Техническа спецификация за изпълнение на 
обществената поръчка от документацията за участие. Прогнозният общ 
обем опасни отпадъци е 120 300 кг.
П.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 17 82 00 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)____________________________________________________________

П.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции 

Е Д а
□  Не

Оферти могат да бъдат подавани за
□  всички обособени позиции
53максимален брой обособени позиции:
3

□  само една обособена позиция
□  Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
□  Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени

позиции или групи от обособени позиции:___________________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
11.2) Описание 1________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, 
подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал.1 от Наредба №1/09.02.2015 
г.
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPVкод: 1 90524000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.София, ул. „Бяло море" №8
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:____________________________________
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Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обхватът на поръчката включва дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на 
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване на 
инфекции, с код на отпадъка 1 8 0 1 0 3 * , и отпадъци, чието събиране и 
обезвреждане не е обект на специални изисквания с оглед предотвратяване 
на инфекции, с код на отпадъка 1 8 0 1 0 4 .Прогнозно количество - 70  0 0 0 , 0 0  
к г .____________________________________

11.2.5) Критерии за възлагане
й  Критериите по-долу

I | Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
н  Цена - Тежест: 21

]  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 94 50  0 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________
11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата: лд/мм/гггг________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да ПИ Не 53
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:________/ Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________ Да ПИ Не 53
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да 53 Не ПИ
Описание на опциите:
Възложителят предвижда възможности за изменение на договора на 
основание чл. 116, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП, които са посочени в 
документацията и в договора.
II.2.12) Информация относно електронни каталози

П  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог___________________________________________________________

Н.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ПИ Не 53
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

УНП: 2cb370bd-cb45-450e-a9bf-b4facd847514 3



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Прогнозната стойност, посочена в Раздел II.2.6) е максималният 
финансов ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената 
поръчка за обособената позиция.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Събиране, транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци, 
подлежащи на третиране съгласно чл. 21, ал.2 от Наредба №1/09.02.2015 
г.
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 90524000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.София, ул. „Бяло море" №8
код NUTS: 1 BG411_______________________________________________________________
11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обхватът на поръчката включва дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на опасните болнични отпадъци, генерирани от дейността на 
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ" ЕАД - остри инструменти, с код на 
отпадъка 180101,
телесни части и органи, включително контейнери за пренасяне и 
съхранение с изключение на 18 01 03*, с код на отпадъка180102, 
химикали, състоящи се от или съдържащи опасни вещества, с код на 
отпадъка 180106*, цитотоксични и цитостатични лекарствени продукти, с 
код на отпадъка 180108*. Прогнозно количество - 50 000,00 кг.
11.2.5) Критерии за възлагане

53 Критериите по-долу
□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
Q  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
63 Цена - Тежест: 21

[ J  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 82 500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:_______ дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг_________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не 53
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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11.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да Г~1 Не ЕЛ

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да ЕЗ Не □
Описание на опциите:
Възложителят предвижда възможности за изменение на договора на 
основание чл. 116, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП, които са посочени в 
документацията и в договора._________________________________
II.2.12) Информация относно електронни каталози
□  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

електронен каталог___________________________________________
П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да □  Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност, посочена в Раздел I I . 2 .6 )  е максималният финансов 
ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка 
за обособената позиция._____________________________________

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание * 1________________________________________________
11.2.1) Наименование: 2
Събиране, транспортиране и обезвреждане на луминесцентни тръби и други 
отпадъци, съдържащи живак
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 9 0 5 2 4 0 0 0
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
гр.София, ул. „Бяло море" №8
код NUTS:1 BG411_______________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Обхватът на поръчката включва дейностите по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на луминесцентни тръби и други отпадъци, съдържащи живак, 
с код на отпадъка 20  01  2 1 * . Прогнозно количество - 300  кг.___________
11.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

]  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20 
П  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
е  Цена - Тежест: 21

I I Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка___________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 12 00  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________
И.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата: _ лл/мм/гггг________________________________________________
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Крайна дата: дд/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

Да □  Н е К

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:_______
или Предвиден минимален брой:_______ / Максимален брой: 2 ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

П.2.Ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти___________________________________________Да Г~1 Не 63
II.2.и) Информация относно опциите
Опции Да Н  НеП
Описание на опциите:
Възложителят предвижда възможности за изменение на договора на 
основание чл. 116, ал.1, т. 1 и т.4 от ЗОП, които са посочени в 
документацията и в договора.
И.2.12) Информация относно електронни каталози

Q  Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 
електронен каталог__________________________________________________________

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не 63
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II. 2.14) Допълнителна информация:
Прогнозната стойност, посочена в Раздел II.2.6) е максималният финансов 
ресурс, определен от Възложителя за изпълнение на обществената поръчка 
за обособената позиция.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III. i) Условия за участие__________________________________________________
III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително 
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
С критериите за подбор се определят минималните изисквания за 
допустимост на офертите. Участниците трябва да са регистрирани като 
търговци по българското законодателство или по законодателство на 
държава-членка на Европейския съюз, или държава - страна по 
Споразумението за Европейското икономическо пространство и да имат 
право да извършват дейностите по настоящата поръчка съгласно нормите на 
националното законодателство. За извършване на дейностите по предмета 
на поръчката участниците следва да притежават:
0 Регистрационен документ за транспортиране на отпадъци, съгласно чл. 
35, ал. 3 от ЗУО. В регистрационния документ трябва да фигурират всички 
кодове на опасни отпадъци, генерирани от дейността на Възложителя, и 
попадащи в обхвата на съответната обособена позиция /съгласно Наредба № 
2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ и M3 
(обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.)/;
0 Разрешение за извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци 
съгласно чл. 35, ал. 1 от ЗУО, издадено по реда на Глава Пета, Раздел I
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от ЗУО или комплексно разрешително, издадено по реда на Глава VII, 
Раздел II от Закона за опазване на околната среда. В 
Разрешението /комплексното разрешително следва да фигурират всички 
кодове на опасни отпадъци, генерирани от дейността на Възложителя, и 
попадащи в обхвата на съответната обособена позиция /съгласно Наредба № 
2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците, издадена от МОСВ и M3 
(обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.)/.
Когато участникът посочи, че ще използва ресурсите на трети лица или 
подизпълнител, изискването се отнася за тези лица.
За доказване на съответствието с посоченото изискване, участниците 
следва да посочат необходимата информация в т. 1) на таблица А: 
Годност, част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП.
Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител за съответната обособена 
позиция да представи копия на Разрешение по чл. 35, ал. 1 от ЗУО и 
Разрешение за извършване на дейности по третиране на опасни отпадъци 
чл. 35, ал. 3 от ЗУО._________________________________________
III. 1.2) Икономическо и финансово състояние

□  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото 
състояние на участниците в процедурата.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2

III. 1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
об.поз.№1: Участниците следва да:1.разполагат с необходимия персонал, 
притежаващ квалификация и правоспособност, който да обезпечи 
изпълнението на поръчката:-водачи на МПС, преминали курс на 
професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз 
на опасни товари /или екв/;-лицензиран/и консултант/и, отговарящ/и за 
безопасното транспорт на отпадъците;2.разполагат със специализирани 
транспортни средства, които се използват за превоз на опасни товари и 
капацитет мин 12 контейнера от 24Ол;3.разполагат със съоръжения и 
техническо оборудване, необходими за изпълнение на поръчката-оборотни 
пластмасови контейнери с вместимост 24Ол;4.прилагат система за 
управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или екв, с 
обхват предмета на поръчката;5.прилагат стандарти за ефективна система 
за управление на околната среда, сертифицирани по EN ISO 14001:2015 или 
екв., с обхват предмета на поръчката;б.прилагат система за безопасни 
условия на труд, сертифицирана по BS 0HSAS 18001:2007 или екв., с 
обхват предмета на поръчката;об.поз.№2: Участниците следва да:
1. разполагат с необходимия персонал, притежаващ квалификация и 
правоспособност, който да обезпечи изпълнението на поръчката:-водачи на 
МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR 
свидетелство за превоз на опасни товари /или екв/;-лицензиран/и 
консултант/и, отговарящ/и за безопасното транспортиране на отпадъците;
2. разполагат със специализирани транспортни средства, които се
използват за превоз на опасни товари и капацитет минимум 12 контейнера 
от 24Ол.;3.разполагат със съоръжения и техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на поръчката-оборотни пластмасови контейнери с 
вместимост 240л; об.поз.№3:Участниците следва да:1.разполагат с 
необходимия персонал, притежаващ квалификация и правоспособност, който 
да обезпечи изпълнението на поръчката:-водачи на МПС,преминали курс на 
професионално обучение и притежаващи вaлиднoADR свидетелство за превоз 
на опасни товари /или екв/;-лицензиран/и консултант/и, отговарящ/и за 
безопасното транспортиране на отпадъците;2.разполагат със 
специализирани транспортни средства, които се използват за превоз на 
опасни товари;3.разполагат със съоръжения и техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на поръчката-специализирани съдове за_________
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транспорт на опасен отпадък с код 200121*;4.прилагат система за 
управление на качеството, сертифицирана по EN ISO 9001:2015 или екв, с 
обхват предмета на поръчката;5.прилагат стандарти за ефективна система 
за управление на околната среда, сертифицирани по EN ISO 14001:2015 или 
екв., с обхват предмета на поръчката;6.прилагат система за безопасни 
условия на труд, сертифицирана по BS OHSAS 18001:2007 или екв., с 
обхват предмета на поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2 
За об.поз.№1:
Участниците следва да разполагат с:1.мин. двама водачи на МПС, 
преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR 
свидетелство за превоз на опасни товари /или екв./ и мин един 
лицензиран консултант.Преди сключването на договора възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверени 
копия на притежаваните от тях ADR свидетелства за превоз на опасни 
товари /или екв./и копие на валиден лиценз на консултанта;2.разполагат 
с мин две транспортни средства, които ще се използват за превоз на 
опасни товари с капацитет не по-малко от 12 контейнера от 240л.Преди 
сключването на договора възложителят изисква от участника, определен за 
изпълнител, да представи заверени от участника копия на регстрационните 
талони и документ, удостоверяващ товарният капацитет на транспортното 
средство.3.разполагат с мин 35 броя пластмасови контейнери за 
съхранение на отпадъците с вместимост 240л.Преди сключването на 
договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да 
представи копия на фактури за закупуване, или друг документ, 
удостоверяващ ползването им на друго правно основание. Участниците 
трябва да притежават: 4. сертификат EN ISO 9001:2015 или екв. с обхват 
предмета на поръчката. Преди сключването на договора възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено 
копие от валиден сертификат EN ISO 9001:2015 или екв.с обхват предмета 
на поръчката.;5.сертификат, удостоверяващ съответствието им със 
стандарти за ефективна система за управление на околната среда EN ISO 
14001:2004 или екв., с обхват предмета на поръчката.Преди сключването 
на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, 
да представи заверено копие от валиден сертификат EN ISO 14001:2015 
или екв.;6.сертификат BS 0HSAS 18001:2007 или екв. за разработена и 
внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд или екв., с 
обхват предмета на поръчката.Преди сключването на договора 
възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да 
представи заверено копие от валиден сертификат BS 0HSAS 18001:2007 или 
екв. с обхват предмета на поръчката.
За об.поз.№2: Участниците следва да разполагат с: 1.мин. двама водачи 
на МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно 
ADR свидетелство за превоз на опасни товари /или екв./ и мин. един 
лицензиран консултант.Преди сключването на договора възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверени 
копия на притежаваните от тях ADR свидетелства за превоз на опасни 
товари /или екв./и копие на валиден лиценз на консултанта;2.мин. две 
транспортни средства, които ще се използват за превоз на опасни товари 
с капацитет не по-малко от 12 контейнера от 240 л. Преди сключването на 
договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да 
представи заверени от участника копия на регстрационните талони и 
документ, удостоверяващ товарният капацитет на транспортното 
средство.3.разполагат с мин. 25 броя пластмасови контейнери за 
съхранение на отпадъците с вместимост 240л. Преди сключването на 
договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да 
представи копия на фактури за закупуване, или друг документ, 
удостоверяващ ползването им на друго правно основание.
За Об.поз.№3: МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ - ПРОДЪЛЖЕНИЕ В РАЗДЕЛ VI 3.
Допълнителна информация:
III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2_______________________________
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□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

□  Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени 
работни места

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2
III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
□  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5 % от стойността му 
без ДДС.Условията за нейното освобождаване и задържане се уреждат в 
договора. Плащането се извършва по банков път, отложено до 60 дни след 
получаване на фактура за извършената услуга, която се изготвя въз 
основа на двустранно подписани идентиификационни документи за 
количествата извозен отпадък. Условието е съобразено с разпоредбата на 
чл.З, ал.5 на Закона за Лечебните заведения и чл. 303а, ал. 2 на 
Търговския закон. Средствата се осигуряват от приходи по договор с 
НЗОК.Транспортирането на опасни болнични отпадъци следва се извършва с 
превозни средства, осигурени от Изпълнителя и съответстващи на 
специалните норми на ЗУО и 300С, в режим както следва:
-за обособени позиции № 1 и 2 - ежедневно от понеделник до петък, в 
часовия интервал 8:00-н15:00 часа всеки работен ден;
-за обособена позиция № 3 - по предварителна заявка от страна на 
възложителя, най-късно до 10 дни, считано от датата на получаване._____
111.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

I I Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката_____________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. l) Описание_________________________________________
IV.i.i) Вид процедура
□  Открита процедура 

□Ускорена процедура
Обосновка:

□  Ограничена процедура 
□Ускорена процедура

Обосновка:
□Състезателна процедура с договаряне 

□Ускорена процедура 
Обосновка:

I I Състезателен диалог 
I I Партньорство за иновации
ЕЗ Публично състезание_____________________________________________________ _____

IV. 1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за 
покупки
□ Т ази  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение

□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т ази  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

I I Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи________

В случай на рамкови споразумения -  обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава 
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време 
на договарянето или на диалога
□  Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения 

или на договаряните оферти____________________________________________________
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IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
Ц  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните

оферти, без да провежда преговори_______________________________________________

IV.1.6) Информация относно електронния търг
| |Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:________________________________

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не 53
(GPA)______________________________________________________________________

IV. 2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ПППП/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][] [][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)____________________________________________________________

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16/10/2019 дд/мм/гггг Местно време: 16:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните 
кандидати 4

дд/мм/гггг_________________________________________________________

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1

I | Английски 
53 Български 
I I Гръцки 
I |Датски 
I | Естонски

I I Ирландски 
I IИспански 
I I Италиански 
ПЛатвийски 

[Литовски

I |Малтийски [ [Румънски [ |Френски
П  Немски Ц  Словашки I I Хърватски
П Нидерландски Ц Словенски I I Чешки
П Полски ПУнгарски I I Шведски
Г~1 Португалски |~~|Фински__________________

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 13/02/2020 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци:_______ (от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)_________________________________________________________________

Местно време: 13:00
IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/10/2019 дд/мм/гггг

Място: заседателната зала на изпълнителния директор
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти ще се отварят, оценяват и разглеждат по реда на 

чл.104, ал.2 от ЗОП и чл. 61 от ППЗОП. Офертите се отварят на публично 
заседание, на което могат да присъстват участниците в процедурата или 
техни упълномощени представители, както и представители на средствата 
за масово осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ___________________
VI.l) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да ЦЦ Не 53
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Q  Ще се прилага електронно поръчване 
ЦЩ е се използва електронно фактуриране
;~~|Шс се приема електронно заплащане_______________________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2
ПРОДЪЛЖЕНИЕ ОТ РАЗДЕЛ II1.1.3) МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ: За 
об.поз.№3:Участниците следва да разполагат с:1.мин. двама водачи на 
МПС, преминали курс на професионално обучение и притежаващи валидно ADR 
свидетелство за превоз на опасни товари /или екв./ и мин. един 
лицензиран консултант.Преди сключването на договора възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверени
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копия на притежаваните от тях ADR свидетелства за превоз на опасни 
товари /или екв./и копие на валиден лиценз на консултанта;2.мин. едно 
транспортно средство, което ще се използва за превоз на опасни товари. 
Преди сключването на договора възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител, да представи заверено от участника копие на 
регстрационния талон и документ, удостоверяващ товарният капацитет на 
транспортното средство; З.мин. три броя специализирани съдове за 
транспорт на опасен отпадък с код 200121*.Преди сключването на договора 
възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, да 
представи за специализираните съдове копия на фактури за закупуване, 
или друг документ, удостоверяващ ползването им на друго правно 
основание.Участниците трябва да притежават:4.сертификат EN ISO 
9001:2015 или екв. с обхват предмета на поръчката. Преди сключването 
на договора възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, 
да представи заверено копие от валиден сертификат EN ISO 9001:2015 
(или екв.)с обхват предмета на поръчката;5.сертификат, удостоверяващ 
съответствието им със стандарти за ефективна система за управление на 
околната среда EN ISO 14001:2004 или екв., с обхват предмета на 
поръчката.Преди сключването на договора възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи заверено копие от 
валиден сертификат EN ISO 14001:2015 или екв.с обхват предмета на 
поръчката;6. сертификат BS OHSAS 18001:2007 или екв. за разработена и 
внедрена интегрирана система за безопасни условия на труд, с обхват 
предмета на поръчката. Преди сключването на договора възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено 
копие от валиден сертификат BS 0HSAS 18001:2007 или екв., с обхват 
предмета на поръчката.
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ:
Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, за когото са 
налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1, и чл. 55, ал.1, т.
1 и т. 4 от ЗОП. Информацията относно основанията за задължително 
отстраняване участниците следва да посочат в Част III: Основания за 
изключване на ЕЕДОП.
Възложителят ще отстранява от процедурата и: 1.участник, който не 
отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго 
условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 
документацията; 2.участник, който е представил оферта, която не 
отговаря на:а)предварително обявените условия за изпълнение на 
поръчката;б)правила и изисквания, свързани с опазване на околната 
среда, социалното и трудовото право, приложими колективни споразумения 
и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 
право, които са изброени в приложение № 10; 3. участник, който не е 
представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 или чиято оферта не е 
приета съгласно чл. 72, ал. 3-5 от ЗОП; 4.участници, които са свързани 
лица; 5.участник, подал оферта, която не отговаря на условията за 
представяне, включително за форма, начин и срок; 6.участник, за когото 
са налице обстоятелствата по чл.З, т.8 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, освен ако не 
са налице условията по чл.4 от същия;7. участник, за когото са налице 
обстоятелства по чл. 69 от ЗПКОНПИ.
Информацията относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 4, 6
и 7 се посочва в Раздел Г от ЕЕДОП „Други основания за изключване, 
които може да бъдат предвидени в националното законодателство на 
възлагащия орган или възложителя на държава членка в част III: 
„Основания за изключване" на ЕЕДОП.
За доказване на липсата на основания за отстраняване участникът, избран 
за изпълнител, представя документите, посочени в чл. 58, ал.1 от ЗОП.
VI.4) Процедури по обжалване______________________________________________
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване_______________________
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:________________________________________________________________

УНП: 2cb370bd-cb45-450e-a9bf-b4facd847514



Партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

бул. Витоша № 18
Град:
София

Пощенски код:
1000

Държава:
BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща:
cpcadmin® срс.bg

Факс:
+359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
На основание чл.1'97, ал.1, т. 4 от ЗОП, жалби могат да се подават в 10 
- дневен срок от изтичането на срока по чл.179 от ЗОП.
VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби2 __
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град; Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 25/09/2019 дд/мм/гггг______________________

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на 
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
21 може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият 

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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