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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
63 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 №
Град:
София

код NUTS:
BG411

Пощенски код:
1527

Държава:
BG

Лице за контакт:
Румяна Доганова

Телефон:
+359 29432106

Електронна поща:
dogovoriSisul.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
I.2) Съвместно възлагане

□  Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави • 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

□  Поръчката се възлага от централен орган за покупки__________

приложимото национално

1.3) Комуникация
KI Документацията 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_22.htm 

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

63 Горепосоченото/ите място/места за контакт 
Пдруг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 

□електронно посредством: (URL)
63 горепосоченото/ите място/места за контакт 
I [до 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)_____________

I.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

П  Регионална или местна агенция/служба____

□  Публичноправна организация

□  Европейска институция/агенция или 
международна организация 

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

I.5) Основна дейност
□О бщ и обществени услуги

ПОтбрана_____________

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

ПСоциална закрила____________________
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Транспортирането на пациентите се извършва на три смени от понеделник 
до събота включително /в това число и през официално обявените 
празнични дни/, без неделя.
За транспортиране на пациентите за една хемодиализа се извършват два 
курса - от дома на пациента до Клиника по хемодиализа в УМБАЛ "Царица 
Йоанна-ИСУЛ" ЕАД и връщането в дома му след диализата.
*Броят на пациентите, нуждаещи се от хемодиализа е ориентировъчен, като 
при изпълнението на договора възложителят има право да включва или 
изключва пациенти, или да променя броя на диализите.____________________
II. 2.5) Критерии за възлагане
Н  Критериите по-долу

□  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест:1 20 
ЕЗ Цена - Тежест: 21
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в 
документацията на обществената поръчка____________________________________

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 22  68 00  Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)___________________________________________________________
П.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _______
или
Начална дата:________дд/мм/гпт
Крайна дата: лл/мм/гггг__________________________________________________

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

П.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.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти_______________________________________Д а Д  Не 53
11.2.11) Информация относно опциите
Опции Да £3 Н еД
Описание на опциите:
1. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможността при 
липса на нов договор със същия предмет, сключен по реда на ЗОП, и в 
случай, че след изтичане срока на договора не е изчерпана стойността 
му, то същият да бъде удължен до изразходване на предвидената в него 
сума, но не повече от 4 (четири) месеца;2. Съгласно чл. 116, ал.1, т. 4 
от ЗОП Договорът за възлагане на обществената поръчка може да бъде 
изменен, когато Изпълнителят откаже да изпълнява договора или договорът 
бъде прекратен по вина на изпълнителя. Възложителят може да замени 
изпълнителя на обществената поръчка с участника, класиран на второ 
място в процедурата, като подпише допълнително споразумение с него към 
договора за обществена поръчка при условията, определени в Техническото 
и Ценовото му предложения.
11.2.12) Информация относно електронни каталози_____________________________
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посочат необходимата информация в т.1б) от таблица В: Технически и 
професионални способности, част IV „Критерии за подбор", от 
ЕЕДОП /списък на услугите, с посочване на стойностите, датите и 
получателите/.
2. Участникът следва да разполага с пътни превозни средства
(ППС) /собствени или ползвани от него на друго правно основание/, с 
които в определените часови графици да транспортира пациентите до 
болницата и обратно. Транспортните средства задължително следва да 
притежават установена документално и фактически техническа изправност, 
както и да са с налични и работещи климатични инсталации и отопление. 
Транспортните средства, с които ще се изпълнява поръчката следва да не 
са по-стари от 10 /десет/ години към датата на подаване на офертата. 
Всички автомобили, които ще се използват за изпълнение на поръчката 
трябва да са със сключена застраховка „Гражданска отговорност” и 
„Злополука на местата в автомобила".
3. Участникът трябва да разполага с необходимия брой квалифицирани 
водачи за управляване на транспортните средства.

Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
1. Участникът следва да е извършил минимум 1 (една) услуга, сходна с 
предмета на настоящата обществена поръчка, през последните 3 (три) 
години, считано от датата на подаване на офертата. Преди сключването на 
договора за обществена поръчка възложителят изисква от участника, 
определен за изпълнител, да представи списъка на изпълнени 
услуги/договори с посочени стойности, дати и получатели, заедно с 
доказателства за извършените услуги.
2. Участникът следва да разполага минимум с 6 (шест) ППС, осигуряващи 
възможност за превоз на пациентите, всяко едно от които да не е по- 
старо от 10 години към датата на подаване на офертата.
В част IV, Раздел „В", точка 9 от ЕЕДОП участникът следва да представи 
следната информация: Вид и модел на ППС; Брой места; Собственост на
ППС (собствено или наето); Данни за удостоверението за техническа 
изправност на ППС - № на протокола, № на разрешението и дата на 
издаване; Данни за сключената застараховка „Гражданска отговорност” - 
застраховател, №, дата и валидност на полицата; Данни за сключената 
застараховка „Злополука на местата в автомобила" - застраховател, №, 
дата и валидност на полицата.
Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представи списък, 
съдържащ вид и модел на ППС; брой места; собственост на ППС (собствено 
или наето); данни за удостоверението за техническа изправност на ППС - 
№ на протокола, № на разрешението и дата на издаване, както и заверени 
копия на сключените застараховки „Гражданска отговорност" и „Злополука 
на местата в автомобила".
3. Участникът трябва да има поне 6 (шест) водачи на ППС, които да
отговарят на изискванията за обществен превоз на пътници, и с които ще 
бъде изпълнявана поръчката. В част IV, Раздел „В", точка 6 от ЕЕДОП 
участникът следва да представи следната информация: Име, презиме и
фамилия на лицето; Заемана длъжност; Номер на удостоверение за 
управление на МПС с категория и срок на валидност.
Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят 
изисква от участника, определен за изпълнител, да представяй списък на 
водачите на ППС, които ще изпълняват поръчката, както и заверени копия 
на притежаваните от тях удостоверения.
Ш.1.5) Информация относно запазени поръчки 2
□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

I I Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места______________ __________ _______________________________________

III. 2) Условия във връзка с поръчката 2
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Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/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: 13/05/2020 дц/мм/гггг__________________________________ Местно време: 16:30

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

лл/мм/гттт_______________________________________________

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

Г~| Английски 
ЕЗ Български 
I I Гръцки 
□Датски 
~| Естонски

Г~| Ирландски
□  Испански
□  Италиански 
□Латвийски 
ПЛитовски

□Малтийски
□  Немски
□  Нидерландски
□  Полски
□  Португалски

□  Румънски
□  Словашки 
□Словенски 
□Унгарски 
ПФински

□Френски 
□Хърватски 
□Чешки 
□  Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 10/09/2020 дд/мм/гпт
или Продължителност в месеци:________(от датата, която е посочена за дата на получаване на
офертата)_________________________________________________________________

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/05/2020 дц/мм/гггг Местно време: ю:оо

Място: заседателната зала на изпълнителния директор
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти 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.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Не 53
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане
□  Ще се прилага електронно поръчване
I I Ще се използва електронно фактуриране
□  Ще се приема електронно заплащане_______________________________________________

VI.3) Допълнителна информация: 2
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.
На основание чл. 107 от ЗОП Възложителят отстранява от процедурата и:
1. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 
изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществената 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 към ЗОП;
3. участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 
от ЗОП 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, срок на валидност; 6. лице, което е нарушило забрана по чл. 101, 
ал. 9 или 10 от ЗОП. Възложителят отстранява от процедурата и участник,
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Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21/04/2020 дд/мм/гпт__________________________________________________

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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