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Р Е Ш И X:
ОБЯВЯВАМ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ПРИ ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ за 

от даване под наем на площ от 9 /девет / кв. м. за поставяне и монтиране на вендинг 
автомати за топли напитки, студени напитки и пакетирани храни.

1. Описание на обекта. Площите, предмет на търга, се отдават под наем за срок от 
3 /т ри/ години и представляват предварително обособени от наемодателя места в 
сградата на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСуЛ"ЕАД, предназначени за поставяне и 
монтиране на 9 /девет/ броя вендинг автомати, както следва:

- 6 бр. кафе автомати разположени съответно на територията на: Спешно 
отделение; Клиника по хирургия; Централен вход на болницата; I-ви етаж от 
административната сграда на лечебното заведение (до сектор „Договори и договорни 
партньори"); Клиника по УНГ болести; Клиника за интензивно лечение на нервни
болести;

-1 бр. автомат за студени напитки разположен на I-ви етаж от административната 
сграда на лечебното заведение (до сектор „Договори и договорни партньори");

- 2 бр. автомати за пакетирани храни разположени на - I-ви етаж от 
административната сграда на лечебното заведение (до сектор „Договори и договорни 
партньори ") и територията на Спешно отделение.

2. Начална наемна цена и стъпка за наддаване. Началната наемна цена за 
отдаване на площ от 9 кв. м. е в размер на 2700 лв. /две хиляди и седемстотин лева/ без 
включен ДДС месечно, определена при условията на чл.14, ал.2 от ПРУПДТДДУК. При
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предложена еднаква най-висока цена от повече участници, стъпката на наддаване ще 
бъде в размер на 5 % от оферираната наемна цена.

3. Начин на плащане. Начинът и условията за плащане на наемната цена са 
уредени в договора за наем, сключен с участника спечелил търга.

4. Дата, място и час на провеждане на търга. Търгът ще се проведе на 06.01.2020 
г. от 10.30 часа в заседателната зала на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица 
Йоанна ИСУЛ" ЕАД.

5. Тръжна документация. Размер на депозита за участие.
Тръжната документация е публикувана на интернет страницата на УМБАЛ 

„Царица Йоанна-ИСуЛ" ЕАД www.isul.eu/Targove/targove.htm . Размерът на депозита 
за участие в търга е 1000 лв., платим на каса в лечебното заведение.

6. условия за оглед на обекта -  всеки работен ден до 03.01.2020 г. от 1000 до I I 00 
ч. със служител на лечебното заведение. Извършеният оглед се регистрира в дневника 
на сектор „Договори и договорни партньори", а в плика с документи подаден от 
участника, трябва да съдържа и декларация за извършен оглед. Телефон за контакти:
02/9432 106, 02/9432156.

7. Краен срок за подаване на заявления за участие -  заявленията се подават 
всеки работен ден от 0900 до 1500 часа до 03.01.2020 г. в сектор „Договори и договорни 
партньори".

8. Специални изисквания към участниците:
8.1. Участниците следва да са изпълнили минимум една услуга (един изпълнен 

договор, сключен с лечебно заведение за болнична помощ по смисъла на чл. 9, ал.1 от ЗЛЗ) с 
предмет и обем идентични с тези на тръжната процедура, за последните две години 
преди датата на провеждане на търга. Под „услуга с предмет и обем, идентичен с тези 
на тръжната процедура" следва да се разбира: доставка на топли напитки, студени 
напитки и пакетирани храни, предлагани чрез минимум девет броя автомати, от които 
един за продажба на студени напитки и минимум един за пакетирани храни. За 
съответствие с изискването, участниците представят заверен препис от сключен 
договор. В случай че в представения договор не са конкретизирани вендинг автоматите 
по брой и предлаган асортимент, участникът следва да предостави референция 
(оригинал или нотариално заверен препис) за изпълнен договор, подписана от лицето 
представляващо възложителя по закон, в която да са посочени вида и броя на вендинг 
автоматите, поставени на територията на възложителя при изпълнение на договора;

8.2. Участниците следва да разполагат с обект (склад) за търговия с храни, 
регистриран съгласно чл.12, ал.2 от Закона за храните /ЗХ/. За съответствие с 
изискването, участниците представят нотариално заверено копие от издаденото 
удостоверение за регистрация, в което следва да бъдат вписани асортиментите 
предлагани чрез вендинг автоматите;

8.3. Участникът спечелил търга, следва да има готовност ежемесечно да 
предоставя на наемодателя до 4700 бр. жетони, които са предвидени за болничния 
персонал полагащ нощен труд. Разходите за изработване на жетоните са изцяло за 
сметка на наемателя. Срещу предоставените жетони, мед. персонал на лечебното 
заведение следва да получава от всички кафе автомати, монтирани в сградата на
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лечебното заведение: чай, еспресо, дълго еспресо и безкофеиново кафе. Наемодателят 
ще заплаща на наемателя, в срок до 20 - то число на месеца, последващ месеца на 
издаване на фактурата, сумата от по 0.30 лв. с ДДС за всеки предоставен жетон;

9. Ден, място и час на повторното провеждане на търга -13.01.2020 год. от 10.30 
часа в заседателната зала на изпълнителния директор на УМБАЛ „Царица Йоанна - 
ИСуЛ" ЕАД при същите условия.

10. Утвърждавам тръжната документация и разпореждам в срок до 20.12.2019 г., 
обявлението за провеждането на търга да се изпрати за публикуване в един ежедневник, 
като в същия ден се представи и в Министерство'
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