
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000689232

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ж.к. ГНИЛЯНЕ

Пощенски код:
1282

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

TSVETESLAVA IVANOVA GALABOVA

Електронна поща:
account_kurilo@abv.bg

Телефон:
+359 029917267

Факс:
+359 024185638

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.dpbivanrilski.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28896

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/88812

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени



електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/88812

горепосоченото/ите място/места за контакт

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ХИГИЕННИ , ПОЧИСТВАЩИ И ДЕЗИНФЕКТИРАЩИ ПРЕПАРАТИ ЗА ПОТРЕБНОСТИТЕ НА
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА „СВ.ИВАН РИЛСКИ””

II.1.2) Основен CPV код

39800000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Поръчката е за доставка на хигиенни и почистващи препарати, по видове и количества съгласно приложената
техническа спецификация, със собствен пореден номер и с подробно описание на технически и работни
характеристики с оглед на предназначението им. Офертата  се подава за всички номенклатури   по техническата
спецификация. Количествата на отделните номенклатури са прогнозни и не пораждат задължение за възложителя
да ги закупи в пълен обем.
 Количествата по отделните номенклатури ще бъдат възлагани с писмена  заявка  в рамките на договореното
прогнозно годишно количество и в срока на валидност на договора за доставка.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
53250

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
ДПБ "Св.Иван Рилски" - вещеви склад

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Поръчката е за доставка на хигиенни и почистващи препарати, по видове и количества съгласно приложената
техническа спецификация, със собствен пореден номер и с подробно описание на технически и работни
характеристики с оглед на предназначението им.
Офертата се подава за всички номенклатури по техническата спецификация.

Количествата на отделните номенклатури са прогнозни и не пораждат задължение за възложителя да ги закупи в
пълен обем.
Количествата по отделните номенклатури ще бъдат възлагани с писмена заявка в рамките на договореното
прогнозно годишно количество и в срока на валидност на договора за доставка.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
53250

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, когато са
налице основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП. Основанията по
чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите управителни
и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубективността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията
се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото
лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубективността му. Когато участникът или
юридическото лице в състава на негов контролен или надзорен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по чл.54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за това лице. Участник, за когото са налице
основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е предприел мерки, относно неговата
надеждност въпреки наличие на съответното основание за отстраняване. Като доказателства за надеждността на
участника се представят (прикачват) документи посочени в чл. 45, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за
обществените поръчки (ППЗОП). Възложителят извършва действия по отношение на доказателствата за
надеждност в съответствие с чл. 56, ал. 2 и 3 от ЗОП. Информация относно липсата или наличието на
обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и основанията по чл. 54, ал. 1, т. 3-6. се попълва в Част III- Част III –
Основания за изключване, Раздел А, Б и В от еЕДОП. Участникът предоставя съответната информация, изисквана
от възложителя, чрез посочване на националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства,
или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен, са
длъжни да предоставят информация. 2. Други основания за отстраняване: 2.1. Участник, който няма право да
участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8, във връзка с чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са
налице условията по чл. 4 от закона при отчитане на изключенията по чл. 3 и чл. 3а, във връзка с чл. 4 от
ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. Участниците трябва да декларират в eЕЕДОП дали дружеството – участник е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим. В случай че, дружеството – участник е регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС,
се посочва конкретното изключение. 2.2. Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на
основание чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество
(ЗПКОНПИ). Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1. и т. 2.2. се попълва в Част III,
раздел Г от еЕЕДОП. 2.3. Участник се отстранява при наличие на някое от основанията за отстраняване,
определени в чл. 107 от ЗОП. 2.4. Участник, който не е декриптирал офертата си в сроковете по чл. 9л, ал. 4 от
ППЗОП се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП. 2.5. Участник, който след покана от възложителя
и в определения в нея срок, не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си. 2.6. Когато участникът
предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица,
посочените по-горе изисквания се прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални способности

Участникът, самостоятелно или съвместно, трябва да е изпълнил през последните 3 години от датата на подаване
на офертата минимум една дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с предмета на настоящата
обществена поръчка.
Под „обем, идентичен или сходен с този на настоящата обществена поръчка“ следва се разбира доставка на
хигиенни и/или почистващи, и/или дезинфекциращи препарати и/или консумативи или еквивалентни на
посочените в Техническата спецификация.
Удостоверяване: Участникът декларира съответствието с посочения критерий за подбор чрез попълване на
електронен ЕЕДОП, в част ІV „Критерий за подбор“, Раздел В от ЕЕДОП, като се посочват извършените дейности,
които са идентични или сходни с предмета и обема на настоящата поръчка, с посочване на стойности, дати и
получатели.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител да представи: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената
услуга.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Възложителят не поставя условия за упражняване на професионална дейност.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не



Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
05-ноември-2020

Час
16:00

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
06-ноември-2020

Час
10:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

няма

VI.1) Дата на изпращане

26-октомври-2020

Възложител

Име и фамилия:

Д-р Цветеслава Гълъбова

Длъжност:

Директор


