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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

aop@aop.bg,pk@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА  
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП

Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: 03-2018   Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 05/04/2018  
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00502
Поделение: ________
Изходящ номер: АД-1369 от дата 05/04/2018
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител за абонаментно поддържане на асансьорните уредби на 
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД за период от една година

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 103562052
Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Варна BG331 9010 BG
Лице за контакт: Телефон:
инж. Светослав Стоянов 052 978663
Електронна поща: Факс:
officeub@mail.bg 052 302932
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.svetamarina
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)
40416.67Предмет на поръчката

Пълният обхват на поръчката включва избор на изпълнител на абонаментно 
поддържане на асансьорните уредби в МБАЛ „Света Марина“ ЕАД 
(„Услуги/те“), в изпълнение на чл. 7, ал. 1 от Наредба за безопасната 
експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА). 

Код съгласно Общия терминологичен речник  (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 50750000

РАЗДЕЛ ІII

Срок за получаване на офертите
Дата: 13/04/2018 дд/мм/гггг Час: 16:30
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РАЗДЕЛ ІV

Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V

Друга информация (по преценка на възложителя)
1. Документация и проект на договор могат да бъдат изтеглени от профила 
на купувача на интернет адрес:
http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=4348.
2.  Възложителят  отстранява от процедурата участник, за когото са 
налице:
2.1.Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7; чл. 107 ЗОП;  
обстоятелството 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; обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество.
3. Срок на валидност на офертите - 3 месеца, считано от датата на 
крайния срок за получаване на оферти.
4. Критерии за подбор на участниците
4.1. Годност (правоспособност) за упражняване на професионална дейност
На основание чл. 60, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 7, ал. 1 от Наредба за 
безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори (НБЕТНА), 
участниците следва да са лица, вписани в регистъра по чл. 36, ал. 1 от 
Закона за техническите изисквания към продуктите (ЗТИП). Лицата следва 
да притежават удостоверение за извършване на дейности по поддържане и 
ремонтиране на асансьори, издадено от председателя на Държавната 
агенция за метрологичен и технически надзор или оправомощени от него 
длъжностни лица от Главна дирекция „Инспекция за държавен технически 
надзор“. За да получат горепосоченото удостоверение лицата следва да 
отговарят на изискванията на чл. 34 от НБЕТНА.
Доказване: В част ІV, Раздел „А“, точка 1 от ЕЕДОП участниците посочват 
номера на удостоверението, което притежават. С оглед факта че 
регистърът по чл. 36, ал. 1 ЗТИП е публичен, участниците могат да 
посочат и линк към официалната страница на регистъра. В тази връзка 
възложителят няма да изисква представянето на удостоверението на 
хартиен носител от участника, избран за изпълнител.
4.2. Икономическо и финансово състояние - Възложителят няма поставени 
изисквания.
4.3. Технически и професионални способности:
4.3.1.За изпълнението на Услугите, предмет на обществената 
поръчка,участниците е задължително да разполагат с необх.брой 
правоспособни лица–асанс.монтьори с необох. за поддържането и 
ремонтирането на асансьорните уредби правоспособност, съгласно Наредба 
№3 от 2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за 
упражняване на професията „монтьор по монтиране,поддържане и 
ремонтиране на асансьори“(Наредба №3 от 2001 г.)Мин.изискване, 
поставено от Възложителя е участниците да разполагат с поне две 
лице,притежаващи съответ.квалификация.В част ІV, Раздел „В“, точка 6 от 
ЕЕДОП участниците следва да представят следната информация:име,презиме 
и фамилия на лицето;заемана длъжност(ако е приложимо); № на дипломa или 
удостоверение на лицето,от които да е видно,че последното притежава 
нужната квалификация.
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Доказване: Декларираните обстоятелства се доказват при условията на 
чл.67,ал.5 и ал.6 ЗОП,като се представят копия на притеж.документи, 
посочени в част ІV, Раздел „В“, т.6 от ЕЕДОП,освен в случаите,когато 
информацията е видна от публичен регистър,посочен при попълване на 
ЕЕДОП
4.3.2.Участниците следва да разполагат с техн.средства,подробно описани 
в чл.34, ал.1, т.3 от НБЕТНА,като това е и мин.поставено от Възложителя 
изискване.
В част ІV,Раздел „В“, точка 9 от ЕЕДОП участниците следва да попълнят 
информацията относно техн.средства,с които разполагат.
Доказване: Декларираните обстоятелства се доказват при  условията на 
чл.67,ал.5 и ал.6 ЗОП,освен в случаите,когато информацията е видна от 
публ.регистър.
5. Всяко предложение, допуснато до оценка, отговарящо на изискванията 
на ЗОП и поставените от възложителя условия, ще се класира въз основа 
на критерий най-ниска цена. 
6. Офертите ще бъдат отворени в 10:00 часа на 16.04.2017 г. в 
Пресцентър на високото тяло на МБАЛ „Света Марина“ ЕАД на адрес: гр. 
Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1.

Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 05/04/2018 дд/мм/гггг
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