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■ЦАРИЦА ЙОАННА- 

ИСУЛ

До
ПУДООС,
„Еф Си Си България” ЕООД 
гр. София

П О К А Н А

За участие в процедура на договаряне без предварително обявление 
за възлагане на обществена поръчка

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

На основание чл. 64, ал. 2 от ППЗОП и във връзка с Решение №-РД -  03 -  
52/04.12.2019г. на Изпълнителния директор на „Царица Йоанна - ИСУЛ” ЕАД за 
откриване на процедура договаряне без предварително обявление с предмет “Събиране, 
транспортиране и обезвреждане на опасни болнични отпадъци от дейността на 
УМБАЛ „Царица Йоанна -  ИСУЛ” ЕАД, подлежащи на третиране съгласно чл. 21, 
ал. 2 от Наредба №1/09.02.2015 г.” Ви отправям покана за участие в договарянето с 
горепосочения предмет, което ще се проведе на 17.12.2019г. от 10.00 часа в Заседателната 
зала на изпълнителния директор.

Вашата оферта можете да представите в срок до 16:30 часа на 16.12.2019г. в сектор ДДП. 

Правно основание: чл. 79, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

Прогнозна стойност на поръчката -  82 500 лв. без ДДС, изчислена на база посочените в 
Приложение № 3 „Техническа спецификация” ориентировъчни количества опасни 
отпадъци. При изпълнение на обществената поръчка Възложителят не се задължава да 
предава опасни болнични отпадъци в рамките на посочените количества. Фактическото 
изпълнение на обществената поръчка се определя на базата на реалния прием на пациенти 
в лечебното заведение.

Валидност на офертата - 60 (шестдесет) дни, считано от датата на подаване на оферти. 
Критерий за възлагане - «най-ниска цена» на услугата по събиране, транспортиране и 
обезвреждане на 1 кг. опасен болничен отпадък.
Място на изпълнение - гр.София, ул. „Бяло море” №8, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” 
ЕАД.
Срок на договора -12 месеца, считано от датата на сключването му.
Еаранция за изпълнение на договора - 5 % от стойността му без ДДС.
Възможности за изменение на договора:
1/Съгласно чл. 116, ал. 1, т. 1 от ЗОП се предвижда възможност за изменение на договора в 
случай, че след изтичане на 12 месечния срок не е изчерпана стойността по договора и 
при липса на нов договор със същия предмет, същият може да бъде удължен до 
изразходване на предвидената в него сума, но не повече от 4 (четири) месеца.
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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.

Изисквания към изпълнението на поръчката: Всички дейности по събирането, 
транспортирането и обезвреждането на опасните болнични отпадъци следва да се 
извършват в съответствие със Закона за управление на отпадъците, Закона за опазване на 
околната среда и всички други норми, регулиращи транспорта, обезвреждането и 
унищожаването на опасни болнични отпадъци.
1/ Събирането и транспортирането на опасните болнични отпадъци следва се извършва в 
оборотни пластмасови контейнери с вместимост 240 литра, осигурени от Изпълнителя -  
минимум 35 броя За използването на осигурените от Изпълнителя контейнери и 
специализирани съдове/контейнери Възложителят не дължи допълнително заплащане на 
Изпълнителя. Контейнерите следва да се почистват и дезинфекцират от Изпълнителя;

2/ Транспортирането на опасни болнични отпадъци следва се извършва с превозни 
средства, осигурени от Изпълнителя и съответстващи на специалните норми на ЗУО и 
ЗООС, ежедневно от понеделник до петък, в часовия интервал 8:00-^15:00 часа всеки 
работен ден;

3/ При всяко предаване на опасни болнични отпадъци Възложителят попълва 
идентификационен документ, който се заверява от Изпълнителя по реда и условията на 
Наредба № 1 от 04.06.2014 г.;

4/ Обезвреждането/третирането на опасните болнични отпадъци следвда да се извършва 
чрез използване на приложимите методи, в зависимост от вида и кода на съответния 
опасен отпадък и притежаваното от изпълнителя разрешение за извършване на дейностите 
по третиране на съответния вид/код опасни болнични отпадъци съобразно приложимите 
разпоредби;

5/ 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 при 
извозванията идентиификационни документи за количествата извозен отпадък. Условието 
е съобразено с разпоредбата на чл.З, ал.5 на Закона за Лечебните заведения и чл. 303 а, ал.
2 на Търговския закон. Средствата се осигуряват от приходи по договор с НЗОК.

Изисквания относно липсата на основания за отстраняване и съответствие с
критериите за подбор

Изисквания към участниците по отношение на личното им състояние. Прилагане на 
основанията за отстраняване. Участниците декларират липсата на основанията за 
отстраняване и съответствието си с критериите за подбор чрез представяне на Единен 
европейски документ за обществени поръчки 1еЕЕДОП1.
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 поканата;
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. у частник, 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 ши 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.

Изисквания към участниците, свързани с критериите за подбор, и документи, с които
те се доказват

1. Изисквания относно годността (правоспособността) на участниците за упражняване на 
професионална дейност: 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 поръчката 
/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 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 поръчката /съгласно Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация 
на отпадъците, издадена от МОСВ и M3 (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.)/.

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 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.

2. Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на 
участниците в процедурата.



З-Изисквания относно техническите и професионалните способности на участниците в 
процедурата:

3.1. Участниците следва да разполагат с необходимия персонал, притежаващ квалификация 
и правоспособност, с 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 еквивалентно/;
- лицензиран/и консултант/и, отговарящ/и за безопасното транспортиране на отпадъците;

За доказване на съответствието с изискването участниците следва да посочат 
необходимата информация в т.2) от таблица В: Технически и професионални 
способности, част IV „Критерии за подбор" от ЕЕДОП - списък с имената на лицата, 
които ще отговарят за изпълнението на услугата, както и данни за професионалната 
им квалификация и правоспособност - №-ра на ADR свидетелството за превоз на опасни 
товари /или еквивалентно/, датата на издаването му и срока на валидност, №-рата на 
лицензите.

Минимално изискване:
Участниците следва да разполагат с минимум двама водачи на МПС, преминали курс на 
професионално обучение и притежаващи валидно ADR свидетелство за превоз на опасни 
товари /или еквивалентно/ и минимум един лицензиран консултант, отговарящ за 
безопасното транспортиране на отпадъците с валиден лиценз, съобразно нормативните 
изисквания за квалификация.
Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи за техническите лица от списъка, 
които ще изпълняват поръчката, заверени копия на притежаваните от тях ADR 
свидетелства за превоз на опасни товари /или еквивалентни/, както и копие на валиден 
лиценз на консултанта, отговарящ за безопасното транспортиране на отпадъците.

3.2. Участниците следва да разполагат със специализирани транспортни средства, които се 
използват за превоз на опасни товари и капацитет минимум 12 контейнера от 240 л. Всяко 
превозно средство следва да е маркирано съгласно нормативите изисквания 
/удостоверение за одобрение на пътни превозни средства, превозващи определени опасни 
товари/.

За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат 
необходимата информация за транспортните средства, с които разполагат за 
изпълнение на поръчката в т. 9) на таблица В: Технически и професионални способности, 
част IV „Критерии за подбор" на ЕЕДОП - Списък на специализираните транспортни 
средства за превоз на опасни товари. В него да бъдат посочени видът, 
регистрационният номер и товарният капацитет на транспортното средство.

Минимално изискване:
Участниците следва да разполагат с минимум 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 за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи за специализираните транспортни 
средства за превоз на опасни товари от списъка заверени от участника копия 
регстрационните им талони и документ, удостоверяващ товарният капацитет на 
транспортното средство.

3.3. Участниците следва да разполагат със съоръжения и техническо оборудване, 
необходими за изпълнение на поръчката - оборотни пластмасови контейнери с вместимост 
240 литра /собствени или ползвани от него на друго правно основание/.



За доказване на съответствието с това изискване участниците следва да посочат 
необходимата информация за техническото оборудване, с което разполагат за 
изпълнение на поръчката в т. 9) на таблица В: Технически и професионални способности, 
част IV „Критерии за подбор” на ЕЕДОП - Списък на контейнерите, с които разполага 
участника за изпълнение на поръчката. В него да бъдат посочени броя на контейнерите 
и тяхната вместимост.

Минимално изискване-.
Участниците следва да разполагат с минимум 25 броя оборотни пластмасови контейнери 
за съхранение на отпадъците с вместимост 240 л., които ще бъдат предоставени на 
Възложителя за безвъзмездно ползване при изпълнение на поръчката.

Преди сключването на договора за обществена поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да представи за пластмасовите контейнери за 
съхранение на отпадъците от списъка копия на фактури за закупуване на контейнерите, 
или друг документ, удостоверяващ ползването им на друго правно основание.

Липсата на основания за отстраняване и съответствието с критериите за подбор се 
декларират чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки 
/еЕЕДОП/.

'‘Образецът на еЕЕДОП е достъпен под формата на генерирани файлове espd-request. За връзка 
към системата за еЕЕДОП следва да се използва предоставяния от АОП български вариант на 
услугата. Той е достъпен на интернет адрес https://espd.eop.bs/espd-web/f'liter?lane=be. без 
необходимост от предварителна регистрация

Възложителят отстранява участник, за когото е налице някое от обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1 от ЗОП и който не отговаря на поставените от възложителя критерии за подбор.

Съдържание на офертата:
1. Опис на представените документи;
2. Единен европейски документ за обществени поръчки с информация относно личното 
състояние на участника и критериите за подбор /еЕЕДОП/ в електронен вид - цифрово 
подписан и приложен на подходящ оптичен носител;
3. Техническото предложение - Приложение № 7;
4. Ценово предложение - Приложение № 2. Изисквания към ценовото предложение на 
участника:
Ценовото предложение трябва да съдържа цената на услугата по събиране, 
транспортиране и обезвреждане на 1 кг опасен болничен отпадък без ДДС. В цената са 
включени всички разходи на изпълнителя, свързани с изпълнението на поръчката /разходи 
за съпътстващи дейности по изпълнение на поръчката, както и други начисления, съгласно 
действащото законодателство/.

Регламент за провеждане на договарянето:
Договарянето ще се извършва само с лица, представляващи кандидата по 
законоустановения ред в един кръг от преговори. На договаряне подлежат всички части от 
приложения проект на договор, касаещи цената, обема и условията за изпълнение на

https://espd.eop.bs/espd-web/f'liter?lane=be

