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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата:  ОБ-1  

 

 
Възложител: „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ШУМЕН” АД 

Поделение (когато е приложимо): [] 

Партида в регистъра на обществените поръчки:  00444  

Адрес: гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Боян Русев 

Телефон: 054 855 775 

E-mail: mbal-shumen@ro-ni.net 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[х] Друг адрес: адрес на профила на купувача на Възложителя: www.mbal-shumen.com/profile/ 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката: „Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на  „МБАЛ – 

ШУМЕН” АД”  

  

Кратко описание: Транспортиране и третиране на опасни отпадъци на  „МБАЛ – ШУМЕН” АД 

  

Място на извършване: „МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63 – тунела 

на Хирургически блок, задния вход на Отделение по хемодиализа и гр. Нови пазар „ул. Христо 

Ботев” №22. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69 500 лв.  /шестдесет и девет хиляди 

и петстотин лева] 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: Право да подаде оферта има всякакво българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от Възложителя, посочени в указанията за 

участие. 

 

Изисквания за личното състояние: Възложителят отстранява от участие във възлагането на 

обществена поръчка, участник, за когото е налице някое от основанията за отстраняване, 

посочени в чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП, а именно: 1. е осъдено с влязла в сила присъда, освен 

ако е реабилитирано, за престъпление по чл. 108а, чл.159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл.194 – 217, 

чл. 219 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл.352 – 353е от Наказателния кодекс; 2. е осъден с 

влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 3. има задължения за данъци и задължителни 

осигурителни вноски по смисъла по чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален 

кодекс и лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя и на 

кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, 

съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен 

ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал.5 от 

ЗОП; 5.  е установено, че а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с 

удостоверяване липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 

подбор; б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 6. е налице конфликт на 

интереси, които не може да бъде отстранен. 

 

Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал.1 от ЗОП за отстраняване, има право да 

представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване, в съответствие с чл. 56 от ЗОП. 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  

 

1. Участникът следва да притежава Разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено 

по реда на глава V, раздел І от ЗУО или Комплексно разрешително, издадено по реда на глава 

VІІ, раздел ІІ от ЗООС. Разрешението за дейности по третиране на отпадъци по реда на чл.67 от 

ЗУО да бъде издадено от Директора на съответната регионална инспекция по околната среда и 

водите, където е регистрирана инсталацията или съоръжението за третиране на отпадъците. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

заверено копие на валидно разрешение. 

 2. Участникът следва да притежава Регистрационен документ, издаден по реда на чл. 78 от ЗУО, 

относно транспортирането на опасните отпадъци, съгласно чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО. 

Регистрационният документ се издава самостоятелно от останалите Разрешителни, съгласно чл. 

35, ал. 5 от ЗУО. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

заверено копие от валиден регистрационен документ. 

3. Участникът следва да притежава сключен договор с юридическо лице или физическо лице, 

регистрирано по Търговския закон, което притежава Разрешение за дейности по третиране на 

отпадъци, съгласно § 1, т. 44 от ДР но ЗУО, издадено по реда на глава V, раздел І от ЗУО за 

извършване на дейност по изгаряне на опасни отпадъци от хуманната медицина по код 18.01.02 

– телесни органи и части, плаценти, фетуси и други, както и други опасни отпадъци от група 

18.01. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 
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нотариално заверено копие от сключен договор с юридическо лице или физическо лице, 

регистрирано по Търговския закон, което притежава Разрешение за дейности по третиране на 

отпадъци, съгласно § 1, т. 44 от ДР но ЗУО, издадено по реда на глава V, раздел І от ЗУО за 

извършване на дейност по изгаряне на опасни отпадъци от хуманната медицина по код 18.01.02 

– телесни органи и части, плаценти, фетуси и други, както и други опасни отпадъци от група 

18.01. 

4. Участникът следва да притежава сключен договор с юридическо лице, или физическо лице, 

регистрирано по ТЗ, което да осигурява приемането и транспортирането на отпадъци с код 

20.01.21*. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

нотариално заверено копие от сключен договор с юридическо лице, или физическо лице, 

регистрирано по ТЗ, което да осигурява приемането и транспортирането на отпадъци с код 

20.01.21*. 

Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за икономическо 

и финансово състояние на участниците. 

  

Технически и професионални способности:  
1. Участникът трябва да е изпълнил поне 1 ( една ) услуга с предмет идентичен или сходен с този 

на поръчката за последните 3 ( три ) години, считано от датата на подаване на офертата. Под 

сходен предмет се разбрира: Траснпортиране и третиране на опасни отпадъци. 

За удостоверяване съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

Списък на услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, 

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

услуга. Като доказателство за извършените услуги се приемат препоръки и/или референции, 

издадени от получателите на услугите, посочване на публични регистри, в които се съдържат 

данни за изпълнените услуги. 

 

2. Участникът следва да притежава валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с 

обхват в областта на предмета на поръчката. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

заверено копие от валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват в 

областта на предмета на поръчката.  

3.Участникът следва да притежава валиден сертификат EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с 

обхват в областта на ефективни системи за управление на околната среда. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

заверено копие от валиден сертификат EN ISO 14001:2004 или еквивалентен с обхват в 

областта на ефективни системи за управление на околната среда. 

 

4. Участникът трябва да разполага с необходимия персонал за изпълнение на поръчката. 

 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

списък на персонала, който ще изпълнява поръчката. 

5. Участникът следва да разполага с инструменти, съоръжения и техническо оборудване, 

необходими за изпълнение на поръчката. 

За удостоверяване на съответствието си с поставеното изискване участникът представя 

декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката.  
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6. Участникът следва да осигури и поддържа за своя сметка, разпределени в медицинските 
структури на възложителя на адресите му на дейност в Шумен и в Нови пазар: 1. 2 /два/ броя 

фризери с обем по 300 литра всеки – за дълбоко замразяване на телесни органи и части, 

плаценти, фетуси и други; 2. 170 /сто и седемдесет/ броя 60-литрови херметически затварящи се 

контейнери за временно съхранение на всички опасни отпадъци; 3. 50 /петдесет/ броя 10-литрови 

херметически затварящи се контейнери за временно съхранение на всички опасни отпадъци; 4. 

150 / сто и петдесет/ броя 5-литрови херметически затварящи се контейнери за временно 

съхранение на всички опасни отпадъци; 5. 50 /петдесет/ броя 3,8 л херметически затварящи се 

контейнери за временно съхранение на всички опасни отпадъци; 

 

  

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): неприложимо 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 14.03.2017                      Час: 16:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 12.06.2017                      Час: 16:30 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 15.03.2017 г.                     Час: 13:00 

  

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на ІІ етаж на Терапевтичен блок на 

„МБАЛ – Шумен” АД – гр. Шумен, ул. „Васил Априлов” № 63. Отварянето на офертите е 

публично и на него могат да присъстват участниците във възлагането или техни упълномощени 

представители. 

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз: неприложимо 

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

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): Всяка оферта трябва да съдържа: 1. Оферта, 

съдържаща данни за участника – по образец; 2. Декларация за обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП – по образец; 3. Декларация за обстоятелства по чл.54, ал.1 т. 3-5 от ЗОП – по 

образец; 4. Разрешение за дейности по третиране на отпадъци, издадено по реда на глава V, 

раздел І от ЗУО или Комплексно разрешително, издадено по реда на глава VІІ, раздел ІІ от 

ЗООС. Разрешението за дейности по третиране на отпадъци по реда на чл.67 от ЗУО да бъде 

издадено от Директора на съответната регионална инспекция по околната среда и водите, където 

е регистрирана инсталацията или съоръжението за третиране на отпадъците; 5. Регистрационен 

документ, издаден по реда на чл. 78 от ЗУО, относно транспортирането на опасните отпадъци, 

съгласно чл. 35, ал. 2, т. 2 от ЗУО. Регистрационният документ се издава самостоятелно от 

останалите Разрешителни, съгласно чл. 35, ал. 5 от ЗУО; 6. Сключен договор с юридическо лице 

или физическо лице, регистрирано по Търговския закон, което притежава Разрешение за 

дейности по третиране на отпадъци, съгласно § 1, т. 44 от ДР но ЗУО, издадено по реда на глава 

V, раздел І от ЗУО за извършване на дейност по изгаряне на опасни отпадъци от хуманната 

медицина по код 18.01.02 – телесни органи и части, плаценти, фетуси и други, както и други 

опасни отпадъци от група 18.01; 7. Сключен договор с юридическо лице, или физическо лице, 

регистрирано по ТЗ, което да осигурява приемането и транспортирането на отпадъци с код 

20.01.21*; 8. Заверено копие от валиден сертификат EN ISO 9001:2008 или еквивалентен с обхват 

в областта на предмета на поръчката;9. Заверено копие от валиден сертификат EN ISO 

14001:2004 или еквивалентен с обхват в областта на ефективни системи за управление на 

околната среда; 10. Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката – по образец; 11. 

Декларация за инструментите, съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат 

използвани за изпълнение на поръчката – по образец;12. Декларация за съгласие с клаузите на 

проекта на договор – по образец; 13. Декларация за срок на валидност на офертата – по 

образец; 14. Декларация за липса на свързаност – по образец; 15. Декларация по чл. 3, т. 8 от 

Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици от участник/подизпълнител (при наличие на такива) – по образец; 16. Декларация за 

конфиденциалност /ако е приложимо/ – по образец; 17. Декларация, че при изготвяне на 

офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 

закрила на заетостта и условията на труд – по образец; 18. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП за 

подизпълнителите ( ако такива ще бъдат използвани) и дела от поръчката, който ще им бъде 

възложен, както и доказателство за поетите от подизпълнителите задължения – по образец както 

и декларация от посочените подизпълнители ( при наличие на такива ) по – образец ; 19. 

Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато участникът се позовава на 

такива; 20. Предложение за изпълнение на поръчката, съдържащо подход и организация за 

извършване на услугата; начин на изпълнение на услугата в съответствие с изискванията на 

Възложителя; 21. Ценово предложение – по образец. Предлаганата цена да се посочи за 

килограм с ДДС, и да се пресметне обща стойност с ДДС за съответната номенклатура. 

Предлаганата цена и общата стойност за всяка номенклатура да се посочат до втория знак след 

десетичната запетая; 22. Списък  на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, 

извършени през последните три години преди датата на подаване на офертата с посочени 

стойности, дати и получатели – по образец, придружен с доказателства за извършените услуги; 

23. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника (в 

случай, че участникът не се представлява от лицата, които имат право на това, съгласно 

документите му за регистрация) ; 24. При участници – обединения, които не са юридически 

лица, в случай, че офертата се подава от лице, което не е вписано като представляващ в 

документа за създаване на обединението, в офертата се представят нотариално заверени 

пълномощни от всички участници в обединението, с които те упълномощават това лице да 

подаде офертата и да попълни и подпише документите, общи за обединението; 25. Документ 

(договор или споразумение) за създаване на обединение, подписан от лицата, включени в 

обединението, в който задължително е посочен представляващ (само когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице), съдържащ следната информация във връзка с 

конкретната обществена поръчка: а) правата и задълженията на участниците в обединението; б) 

разпределението на отговорността между членовете на обединението; в) дейностите, които ще 
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изпълнява всеки член на обединението;    г) посочване на упълномощено лице, което ще 

представлява участника при изпълнението на договора и което лице е упълномощено да 

задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението – оригинал или 

нотариално заверено копие. 

Възложителят предоставя пълен публичен достъп по електронен път до обявата, техническата 

спецификация и указанията за участие, като ги публикува на профила на купувача, който е на 

адрес:  

www.mbal-shumen.com/profile/OO-17-01 

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: 06/03/2017 

 

Възложител 

Трите имена: (Подпис и печат) д-р Атанас Георгиев Атанасов 

Длъжност: Изпълнителен директор 

 


