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ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз 
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa. 
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА 
Директива 2004/18/ЕО

П  Проект на обявление 
ЕЗОбявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ  ОРГАН__________»____________
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ. 
Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
123535874
Пощенски адрес
ул. Генерал Столетов №2
Град
гр.Стара Загора

Пощенски код
6000

Държава
Р България

Място/места за контакт
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
ПРОФ. Д-Р СТ. КИРКОВИЧ АД

Телефон
042 605443

На вниманието на
Ваня Богданова
Адрес за електронна поща
mbalad_s z_zop@mail.bg

Факс
042 601125

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):

Адрес на профила на купувача (URL): 
www.mbal-kirkovich.org 
Електронен достъп до информация (URL):

Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация. 
Допълнителна информация може да бъде получена на:

ЕЗ Горепосоченото/ите място/места за контакт
Щ Друго (моля, попълнете приложение A.I)_______________________________

Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен 
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:

53 Горепосоченото/ите място/места за контакт 
D  Друго (моля, попълнете приложение A.II)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на: 
С8 Горепосоченото/ите място/места за контакт 
О  Друго (моля, попълнете приложение А.1П)___________________

1.2) Вид на възлагащия орган
П  министерство или всякакъв друг ЕЗ публичноправна организация
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национален или федерален орган, 
включително техни регионални или 
местни подразделения

□  национална или федерална 
агенция/служба

□  регионален или местен орган
Шрегионална или местна агенция/служба

□  европейска институция/агенция или 
международна организация 

□Д руго (моля, пояснете):

1.3) Основна дейност
□  Общи обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и безопасност
□  Околна среда
□  Икономически и финансови дейности 
KI Здравеопазване

1 1 Настаняване/жилишно строителство и 
места за отдих и култура 

ПСопиална закрила 
□  Отдих, култура и вероизповедание 
□Образование 
□Д руго (моля, пояснете):

1.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи Да □  Не £3 
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена 
в приложение А)

РАЗДЕЛ II: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
II.1) Описание__________________________
II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ С ДЕЙНОСТИ - 
РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В БЛОК Е НА ХИРУРГИЧЕН 
БЛОК НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА
II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на 
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в 
най-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и) ____________

оителство РДоставки ЦЦУслу:ги
63 Изпълнение
□  Проектиране и 

изпълнение
□  Извършване, 

независимо с какви 
средства, на 
строителство, 
отговарящо на 
изискванията, указани 
от възлагащите органи

□  Покупка 
□Лизинг
□  Наем
□  Покупка на изплащане
□  Комбинация от 

горепосочените

Категория услуга No 
(Моля, вижте приложение 
В 1 относно категориите 
услуги)

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или 
място на предоставяне на услугите
на територията на УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ.Д-Р СТ.КИРКОВИЧ АД, гр.Стара Загора, ул. 
Генерал Столетов №2 _________
код NUTS: BG344
II. 1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или 
динамичната система за покупки (ДСП)
S3 Обявлението обхваща обществена □Обявлението обхваща създаването на

поръчка динамична система за покупки (ДСП)
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_j Настоящото обявление обхваща 
сключването на рамково споразумение__________________________________________

II. 1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Ц  Рамково споразумение с няколко □  Рамково споразумение с един оператор

оператора
Брой:________ или (в приложимите случаи)
максимален брой________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение_________________________________________ ____

Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________ или в месеци: _________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири 
години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото 
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: ________  Валута:
или обхват: между________ и _________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е 
известно):

11.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Касае се за: ПРЕБАЗИРАНЕ НА КЛИНИКА ПО АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ 
С ДЕЙНОСТИ - РОДИЛНА ПОМОЩ, ПАТОЛОГИЧНА БРЕМЕННОСТ В БЛОК Е НА 
ХИРУРГИЧЕН БЛОК НА УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД, град СТАРА ЗАГОРА
11.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)__________________________________

Основен Допълнителен речник 
речник (в приложимите случаи)

Основен обект________________ 45000000_______________________________________

Допълнителен/ни обект/и_____ 45200000____________________________________ _

II. 1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не □  
(GPA)____________________________________________________________________________ _
II. 1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте 
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: Да СИ Не К1
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
□  само една □  една или повече □  всички обособени

обособена позиция обособени позиции позиции_______________________________

II.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти____________________________________________ Да □  Не ЕЗ
И.2) Количество или обем на поръчката___________________ \________________________
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции, 
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Извършване на преустройство на нефункциониращ кухненско блок 
разположен на първи етаж на блок Е в сградата на УМБАЛ проф.д-р 
Ст.Киркович АД, находища се в гр.Стара Загора, ул. Ген.Столетов
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№2 със застроена площ на преустройството - 1 429 кв.м. Следва да 
бъдат изградени следните помещения с оборудване: - Приемен 
кабинет с клизмено и WC - на входа в клиниката ;

- 4 бр. болнични стаи, 10 бр. легла с два санитарни 
възела за патологична бременност - предвиден е достъп на всички 
болни до двата санитарни възела, оборудвани с мивки с топла и 
студена вода и душ- батерии за къпане и подържане на личната 
хигиена ;

- Манипулационна - 2 бр. - оборудвани е с енергиен панел с 
медицински газове ;

- Функционален кабинет с ултразвук - разположен в 
непосредствена близост до стаите ;

- Изолационен блок - с един'вход от входящия коридор, 
състои се от изолатор с две легла и санитарен възел, предродилна 
зала с две легла и санитарен възел и септична родилна зала с кът 
за реанимация на бебета ;

- Лекарски кабинет - оборудван с мивка с топла и студена
вода;

- Кабинет акушерки - оборудван с мивка с топла и студена
вода;

- Предродилна зала № 1 - оборудвана с две легла и 
санитарен възел, има непосредствена връзка с предродилна зала №
2 ;

- Предродилна зала № 2 - има непосредствена връзка с 
предродилна зала № 1

- Родилна зала № 1 - има връзка с двете предродилни зали, 
оборудвана е с енергиен панел с медицински газове, има 
непосредствена връзка с родилна зала № 2 ;

- Родилна зала № 2 - има връзка с двете предродилни зали, 
оборудвана е с енергиен панел с медицински газове , има 
непосредствена връзка с родилна зала № 1 ;

- Интензивен сектор за 5 бр. легла - всяко легло е 
оборудвано с енергиен панел с медицински газове

- Операционен блок - състои се от съблекалня за лекарския 
екип, помещение за измиване на екипа и операционна зала, 
оборудвана с енергиен панел за медицински газове

- 5 броя болнични стаи за 12 броя легла за родилки с три 
санитарни възела

- Стая за бебета - оборудвана с 10 броя легла за бебета и 
медицински пост за акушерка

- Склад - оборудва със стилажи
- Манипулационна
- Кабинет за старша сестра и технически сътрудник
- Разливна със столова - оборудвана с двугнездова мивка
- помещение за изписване на бебета
- комуникационен коридор - осъществяващ връзка с 

клиниките, разположени в блок А, съгласно инвестиционен 
проект /Приложение № 1а/ и КСС/ Приложение № 16/ към 
документацията
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойрост, без да се включва 
ДДС:
831763.99 Валута: BGN

или Обхват: между________ и _________ Валута:

II.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции_________________________________________________________________ Д а Р Н е %
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(ако да) Описание на тези опции:

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции: 
в месеци:_________или в дни:___________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване Да П  He KI
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно)________ или обхват: между
________ и _________
(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен 
график за последващи поръчки: ,
в месеци:_________ или в дни:_________  (считано от датата на възлагане на поръчката)
II.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 4 или в дни (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало дд/мм/гггг
завършване дд/мм/гггг

РА ЗДЕЛ  III: ПРАВНА, ИКОНОМ ИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМ АЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката________________________________________ _
III.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие
1.1. Участниците представят гаранция за участие в размер на 8 

000 /осем хиляди лева/.
1.2. Гаранцията за участие се представя в една от следните 

форми: безусловна и неотменима банкова гаранция в оригинал, в 
полза на "УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ - „ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, със седалище гр.Стара 
Загора, със срок на валидност не по-малко от 180 (сто и 
осемдесет) дни' след крайния срок за получаване на офертите, или 
парична сума в български лева, внесена по сметката на 
"УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - 
„ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ"АД, със седалище гр.Стара Загора в 
IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: BPBIBGSF при 
Юробанк България АД- за суми в български лева.
Платежното нареждане за внесената парична сума се представя в 
оригинал.
1.3. При представяне на гаранция с платежното нареждане или в 
банковата гаранция изрично се посочва наименованието на 
обществената поръчка, за която се представя гаранцията.
1.4. Задържането и усвояването на гаранцията за участие става 

при условията и по реда на чл. 61 от Закона за обществените 
поръчки.
1.5. Възложителят усвоява гаранцията за участие независимо от 

нейната форма, когато участник:
а) оттегли офертата си след изтичането на срока за получаване на 
офертите;
б) е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да 
сключи договор за обществената поръчка.
1.6. Освобождаването на гаранцията за участие става при 
условията и по реда на чл. 62 от Закона за обществените поръчки.
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1.7. Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за 
периода, през който средствата са били по негова сметка.
1.8. Участници, които не са представили документ за гаранция или 
са представили гаранция, която не отговаря на изискванията на 
тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона 
за обществените поръчки, се отстраняват от участие в 
процедурата.
1.9. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо 
лице, банковата гаранция или паричната сума може да бъде внесена 
от всеки един от участниците в обединението.

2. Гаранция за авансово плащане 
По искане на участника, определен за изпълнител, Възложителят 
може да му предостави аванс по договора в размер на 15 % от 
стойността на поръчката без стойността на непредвидените разходи 
с ДДС.
За предоставения аванс, изпълнителят представя безусловна и 
неотменяема банкова гаранция в оригинал, покриваща 100% от 
размера на авансовото плащане, която се освобождава 15 дни след 
подписване на протокол образец 16 и представяне на фактура от 
Изпълнителя.
Авансът се превежда по посочена от Изпълнителя банкова сметка в 
срок до 15 дни след подписване на акт образец 2 по Наредба 3 от 
31.07.2003 г., издаване на фактура за размера на искания аванс и 
след представяне на оригинал на 100 % безусловна и неотменяема 
банкова гаранция за исканата сума в полза на Възложителя със 
срок на валидност 15 дни след издаване на протокол образец 16 за 
установяване на годността за ползване на строежа. Авансовата 
сума се приспада пропорционално при окончателното плащане за 
действително извършена работа
Забележка: Авансово плащане се извършва, само по искане на 
Изпълнителя, като това се отразява в договора.
3. Гаранция за изпълнение на договора 3.1. Участникът, 

определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на 
договора в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС. 
Гаранцията се представя под формата на парична сума, внесена по 
сметка на "УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович" АД с адрес: гр.Стара 
Загора, ул."Ген. Столетов" № 2, посочена по-горе или под формата 
на банкова гаранция, като 1,5% от нея следва да е валидна най- 
малко 60 (шестдесет) дни след срока на изпълнение на договора, а 
остатъкът от гаранцията в размер на 2,5% следва да е с 
валидност описана в документацията._________________________________
III.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на 
разпоредбите, които ги уреждат:
Начин на плащане - 15 % /петнадесет процента/ авансово плащане 
по желание на Изпълнителя от стойността на поръчката, без 
стойността на непредвидените разходи. При писмено изразено 
желание от страна на Изпълнителя в тридневен срок от подписване 
на договор за строителство, в срок до 15 (петнадесет) календарни 
дни след подписване на Протокол обр. 2 за откриване на 
строителната площадка, представяне на фактура* за размера на 
искания аванс /с вкл. ДДС/ и на оригинал на 100 % безусловна и 
неотменяема банкова гаранция за исканата сума в полза на 
Възложителя със срок на валидност 15 дни след подписване на 
протокол за установяване на действително извършените видове СМР, 
Възложителят превежда на Изпълнителя по посочената от него
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банкова сметка аванс в размер на 15 % (петнадесет процента) от 
стойността на поръчката, съгласно сключения между възложителя и 
изпълнителя договор, без стойността на непредвидените разходи. 
Авансовата сума се приспада пропорционално при окончателното 
плащане за действително извършена работа. Настоящата клауза важи 
само при желание на изпълнителя за получаване на авансово 
плащане.

- Остатъкът от дължимата сума - до 60 (шестдесет) календарни 
дни от датата на подписване на протокол - образец 16 и 
представяне на фактура от Изпълнителя._____________________________
III. 1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически 
оператори, на която се възлага поръчката (в.приложимите случаи):

П1.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия Да П  Не П
(ако да) Описание на особените условия:

III.2) Условия за участие______ '_______________________________________________ ____
III.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания 
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени 
изискванията:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ: 1. Представяне на участника 
Образец № 1, включващо:

1.1. посочване на Единен идентификационен код по чл. 
23 от Закона за търговския регистър, Булстат и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството 
на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, 
включително и електронен за кореспонденция при провеждане на 
процедурата.

1.2. декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е"), т. 2, т.
3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2 (предложение първо), т. 2а 
(предложение първо), т. 4 и т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 ЗОП 
(оригинал) - Образец № 2 от настоящата документация.

1.3. удостоверение и контролен талон към него за 
вписване на участника в Централния професионален регистър на 
строителя при Камарата на строителите в България за всички 
видове СМР за строежи четвърта категория/.
Всеки участник може да докаже регистрацията си в аналогичен на 

Централния професионален регистър на строител^ професионален или 
търговски регистър на държавата, в която е установен, или да 
представи декларация или удостоверение за наличието на такава 
регистрация от компетентните органи, съгласно съответния 
национален закон, когато наличието на регистрацията е определено 
със закон като условие за осъществяване на предмета на 
поръчката. _______________________
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1.4. При участник - обединение - копие от договора за 
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, когато 
представлява участниците в обединението - и документ, подписан 
от лицата в обединението, с нотариална заверка на подписите им, 
в който се посочва представляващия.

1.5. Оригинал за банкова гаранция за участие или копие 
на документа за внесена гаранция под формата на парична сума.

1.6. Копие от валидна Застраховка за професионална 
отговорност на участника - действаща към момента на подаване на 
офертата.

1.7. Декларация за запознаване и приемане на условията 
на обществената поръчка - Образец № 3

1.8. Декларация /в своббден текст/ за направен 
предварителен оглед на обекта и за запознаване със специфичните 
условия за изпълнение на поръчката.

1.9. Декларация за приемане на условията в проекта за 
договор -Образец № 4

1.11. Декларация за участието на подизпълнители по чл. 
56, ал. 1, т. 8 от Закона за обществени поръчки - Образец №5

1.12. Декларация за съгласие за участие като 
подизпълнител - Образец №6

1.13. Декларация по чл.56, ал.1, т.1 за липса на 
свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т.
2 от ЗОП - Образец №7

' 1.14. Декларация по чл.56, ал.1, т.11 от ЗОП, че са 
спазени изискванията за закрила на заетостта, включително 
минимална цена на труда и условията на труд - Образец №8 
10.1.16а. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 3, 
т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения 
с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици - Образец № 9

1.15. Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5 от 
ЗМИП - Образец №10

1.16. Декларация по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП - Образец №11
1.17. Подписан на всяка страница проект на договор - 

Образец №14
1.18. Списък на документите и информацията, съдържаща 

се в офертата, подписано от представляващия участника 
Забележка: Когато участник в процедурата е обединение, което не 
е юридическо лице, по т. документите по т. 10.1.1.1 и 10.1.1.2 
се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в 
обединението; документите по 10.1.2, 10,1.5, 10.1.6, 10.1.7.,
10.1.8. и 10.1.9 се представят за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор; 
документът по т. 10.1.16 се представя от участника в 
обединението, който ще изпълни съответната дейност, свързана със 
строителството, предмет на настоящата поръчка.

III.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са 
необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в 
приложимите случаи):

не се изискват
III.2.3) Технически възможности
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Информация и формалности, които са 
необходими за оценяване дали са 
изпълнени изискванията:
- Списък на не по-малко от две 
строителства, еднакви или 
сходни с предмета на поръчката
- изпълнение СМР в обекти, 
които да са лечебни заведения 
за болнична помощ - например 
болници за активно лечение, 
болници за долекуване и 
продължително лечение, болници 
за рехабилитация, болници за 
доле"куване, продължително 
лечение и рехабилитация, 
изпълнени през последните 5 
години, считано от датата на 
подаване на офертата, със 
стойност на изпълнените СМР не
- по малко от 270 000 без ДДС 
лева всяко, и:
а/ посочване на публичните 
регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за 
въвеждане на строежите в 
експлоатация, която информация 
включва данни за компетентните 
органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на 
която е приключило 
изпълнението, мястото и вида на 
строителството, или 
б/ удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е 
изпълнено в съответните 
нормативни изисквания, като 
удостоверенията да съдържат 
дата и подпис на издателя и 
данни за контакт, или 
в/ копия от документи, 
удостоверяващи изпълнението, 
вида и обема на изпълнените 
строителни дейности.
Под „строителство, сходно с 
предмета на поръчката" се счита 
строителство, извършено в 
лечебни заведения за болнична 
помощ със стойност на 
изпълнените СМР не по-малко от 
270 000 без ДДС всяко.
При участия на обединения, 
които не са юридически лица,

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в 
приложимите случаи):

- Списък на не по-малко от две 
строителства, еднакви или 
сходни с предмета на поръчката
- изпълнение СМР в обекти, 
които да са лечебни заведения 
за болнична помощ - например 
болници за активно лечение, 
болници за долекуване и 
продължително лечение, болници 
за рехабилитация, болници за 
долекуване, продължително 
лечение и рехабилитация, 
изпълнени през последните 5 
години, считано от датата на 
подаване на офертата, със 
стойност на изпълнените СМР не
- по малко от 270 000 без ДДС 
лева всяко, и:
а/ посочване на публичните 
регистри, в които се съдържа 
информация за актовете за 
въвеждане на строежите в 
експлоатация, която информация 
включва данни за компетентните 
органи, които са издали тези 
актове, стойността, датата, на 
която е приключило 
изпълнението, мястото и вида на 
строителството, или 
б/ удостоверения за добро 
изпълнение, които съдържат 
стойността, датата, на която е 
приключило изпълнението, 
мястото, вида и обема на 
строителството, както и дали е 
изпълнено в съответните 
нормативни изисквания, като 
удостоверенията да съдържат 
дата и подпис на издателя и 
данни за контакт, или 
в/ копия от документи, 
удостоверяващи изпълнението, 
вида и обема на изпълнените 
строителни дейности.
Под „строителство, сходно с 
предмета на поръчката" се счита 
строителство* извършено в 
лечебни заведения за болнична 
помощ със стойност на 
изпълнените СМР не по-малко от 
270 000 без ДДС всяко.
При участия на обединения, 
които не са юридически лица,
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съответствието с този критерий 
се доказва от едни или повече 
от участниците в обединението, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т.
6 от ЗОП.
-Списък, подписан от 
представляващия участника, 
съдържащ посочване на 
професионалното и техническо 
оборудване, с което участникът 
разполага (собствено, наето или 
предоставено му), за изпълнение 
на поръчката
- Валидни към датата на 
подаване на офертата 
сертификати за системи на 
управление на качеството - EN 
ISO 9001:2008, EN ISO 
140001:2004 и BS OH SAS 
18001:2007 с обхват ремонт или 
инвестиционно строителство в 
болници и обществени сгради, 
или други еквивалентни мерки с 
посочения обхват, издадени от 
акредитиран сертифициран орган. 
Сертификатите трябва да са 
издадени от независими лица, 
които са акредитирани по 
съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция „Българска служба за 
акредитация" или от друг 
национален орган за 
акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на 
Европейската организация за 
акредитация, за съответната 
област или да отговарят на 
изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от 
Закона за националната 
акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.

При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
съответствието с този критерий 
за подбор се доказва от един 
или повече от участниците в 
обединението, чрез които 
обединението доказва 
съответнствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т.
6 от ЗОП.

съответствието с този критерии 
се доказва от едни или повече 
от участниците в обединението, 
чрез които обединението доказва 
съответствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т.
6 от ЗОП.
-Списък, подписан от 
представляващия участника, 
съдържащ посочване на 
професионалното и техническо 
оборудване, с което участникът 
разполага (собствено, наето или 
предоставено му), за изпълнение 
на поръчката
- Валидни към датата на 
подаване на офертата 
сертификати за системи на 
управление на качеството - EN 
ISO 9001:2008, EN ISO 
140001:2004 и BS OH SAS 
18001:2007 c обхват ремонт или 
инвестиционно строителство в 
болници и обществени сгради, 
или други еквивалентни мерки с 
посочения обхват, издадени от 
акредитиран сертифициран орган. 
Сертификатите трябва да са 
издадени от независими лица, 
които са акредитирани по 
съответната серия европейски 
стандарти от Изпълнителна 
агенция „Българска служба за 
акредитация" или от друг 
национален орган за 
акредитация, който е страна по 
Многостранното споразумение за 
взаимно признаване на 
Европейската организация за 
акредитация, за съответната 
област или да отговарят на 
изискванията за признаване 
съгласно чл. 5а, ал. 2 от 
Закона за националната 
акредитация на органи за 
оценяване на съответствието.

При участие на обединения, 
които не са юридически лица, 
съответствието с този критерий 
за подбор се, доказва от един 
или повече от участниците в 
обединението, чрез които 
обединението доказва 
съответнствието си с критериите 
за подбор по чл. 25, ал. 2, т.
6 от ЗОП.
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- удостоверение и контролен 
талон към него за вписване на 
участника в Централния 
професионален регистър на 
строителя при Камарата на 
строителите в България за 
всички видове СМР за строежи 
четвърта категория/.
Всеки участник може да докаже 

регистрацията си в аналогичен 
на Централния професионален 
регистър на строителя 
професионален или търговски 
регистър на държавата, в която 
е установен, или да представи 
декларация или удостоверение за 
наличието на такава регистрация 
от компетентните органи, 
съгласно съответния национален 
закон, когато наличието на 
регистрацията е определено със 
закон като условие за 
осъществяване на предмета на 
поръчката.

- удостоверение и контролен 
талон към него за вписване на 
участника в Централния 
професионален регистър на 
строителя при Камарата на 
строителите в България за 
всички видове СМР за строежи 
четвърта категория/.
Всеки участник може да докаже 

регистрацията си в аналогичен 
на Централния професионален 
регистър на строителя 
Професионален или търговски 
регистър на държавата, в която 
е установен, или да представи 
декларация или удостоверение за 
наличието на такава регистрация 
от компетентните органи, 
съгласно съответния национален 
закон, когато наличието на 
регистрацията е определено със 
закон като условие за 
осъществяване на предмета на 
поръчката.

III.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
СИ Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила 
СИ Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места

III.3) Специфични условия за поръчки за услуги
IIL3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия Да СИ Не СИ
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна 
разпоредба:

III.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната Да СИ Не СИ
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Вид процедура
IV.1.1) Вид процедура
ЕЗ Открита
СИ Ограничена
□  Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

СИ Договаряне Някои кандидати вече са избрани Да СИ Не СИ 
(ако е целесъобразно при определени 
видове процедури на договаряне)

(ако да, посочете имената и адресите на 
икономическите оператори, които вече са 
избрани, в рубрика VI. 3 „Допълнителна

УНП: 63b96757-8915-42a3-9959-2fe5938576e6 11



Партида: 00536 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

информация )

□  Ускорена процедура на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

П  Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят 
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите________
или предвиден минимален брой________ и (в приложимите случаи) максимален брой

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога 
(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на Да □  Не □  
обсъжданите решения или на договаряните оферти_______________________ ________

IV.2) Критерии за възлагане____________________________________________________
IV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)___________
Е Н а  й-ниска цена 

или
□  икономически най-изгодна оферта с оглед на

□  посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с 
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на 
тежест е невъзможно поради очевидни причини)

□  критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или 
за договаряне или в описателния документ

_____ Критерии__________________________________________________________Тежест
IV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг Да □  He KI
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.3) Административна информация_________________________________
IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в 
приложимите случаи)

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка t Да СИ Не ВЗ
(ако да)
□Обявление за предварителна информация □Обявление в профила на купувача 
Номер на обявлението в ОВ на ЕС :________ /S- от
И Други предишни публикации (в приложимите случаи)_______________________________

IV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на__
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описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 17/05/2016 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 13:00
Платими документи Да ЕЗ He Q
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 18.00 Валута: BGN 
Условия и начин на плащане:
Всички участници, изявили желание за участие в процедурата, 
могат да получат документация за участие от "профила на 
купувача" на адрес: www.mbal-kirkovich.org, в който 
документацията за участие се публикува в първия работен ден, 
следващ деня на публикуването на обявлението. Документация за 
участие може да бъде получена и на място в "УНИВЕРСИТЕТСКА 
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ..Д-Р СТ.
КИРКОВИЧ"АД, гр. Стара Загора, ул."Ген.Столетов" № 2 или по 
искане на желаещо да участва в процедурата лице да му бъде 
изпратена. В тези случаи документацията се получава /изпраща 
срещу заплащане на 18,00 лв. с ДДС в касата или по сметката на 
"УМБАЛ Проф. д-р Ст. Киркович"АД, гр.Стара Загора, ул."Ген. 
Столетов" № 2 - IBAN: BG13BPBI79351055330901, банков код BIN: 
BPBIBGSF при Юробанк България АД.
Желаещите да получат на място документация за участие в 

процедурата могат да направят това в срока, посочен в 
обявлението за поръчката всеки работен ден - от 7.30 часа до 
13.00 чара до 17.05.201бгод. от Деловодството на "УМБАЛ Проф.д-р 
Ст. Киркович" АД- гр.Стара Загора.
Офертите следва да бъдат подавани в Деловодството на „УМБАЛ 
Проф. Д-р Ст. Киркович" АД, гр.Стара Загора в срок до 16:00часа 
на 27.05.201бгод.
Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 11:00 часа 
на 30.05.201бгод. в административна сграда на "УМБАЛ Проф. д-р 
Ст. Киркович"АД, гр.Стара Загора, ул."Генерал Столетов" № 2.
До 10 дни преди изтичане на срока за подаване на офертите всеки 
участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по 
документацията-за участие, съгласно чл. 29, ал.1 от ЗОП._________
IV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 27/05/2016 дд/мм/гггг_____________________________________________ Час: 16:00
IV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на 
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури, 
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: дд/мм/гггг______________________________________________ ____________
IV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или 
заявленията за участие
ЕЗ Всеки от официалните езици на ЕС 
ПОфициален/ни език/езици на ЕС:

□ bg  D d a  D el D g a  D lt  D n l  D ro  D fi 
□ es D de  D en D it Шии CHpl D sk  CUsv 
□ c s  П ет  D fr D lv  Щмт  D pt D sl

Д р у г и :________________________________________________________,________________________

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
д о :________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и:________ или в дни: 180 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)_________________________________

IV.3.8) Условия за отваряне на офертите
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дата: ju/ud/zuio д д / м м / г г г т  час: 11 :ии
(в приложимите случаи) Място: Отваряне и разглеждане на офертите ще се извърши от 
11:00 часа на 30.05.2016год. в административна сграда на “УМБАЛ Проф. д-р Ст.
Киркович”АД, гр.Стара Загора, ул.”Генерал Столетов” № 2.
Лица, които са оправомощеии да присъстват при отварянето на Да KI Не П
офертите (в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на 
отваряне:
При отваряне на офертите могат да присъстват законните 
представители на участниците, участващи в откритата процедура 
или техни изрично упълномощени представители, както и 
представители на средствата за макова информация и на юридически 
лица с нестопанска цел.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ_______________________________
VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да П  Не П
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VI.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  He KI
средстава от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
София

Пощенски код
1000

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща
cpcadmin0cpc.bg

Факс
02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg
Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
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Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете^ рубрика VI.4.2 ИЛИ при необходимост 
рубрика VI.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:

VI.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на 
жалби
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес 
бул. Витоша № 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Р България

Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 14/04/2016 дд/мм/гггг________________________

ПРИЛОЖ ЕНИЕ А 
______________ ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

I) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна 
информация _________
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс
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Интернет адрес (URL):

II) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и 
допълнителни документи
Официално наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код
Ф

Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

III) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени 
офертите/заявленията за участие
Официално' наименование

Национален идентификационен № (ЕИК)

Пощенски адрес

Град Пощенски код Държава

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

Адрес за електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган 
извършва покупка

(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо) 

ПРИЛОЖ ЕНИЕ В1 - ОБЩ ЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Категории услуги, посочени в раздел II: Обект на поръчката 
__________________ Директива 2004/18/EQ__________________

Категория №(1) Предмет >
1 Услуги по поддръжка и ремонт
2 Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски

услуги, с изключение на превоз на поща
3 Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на

поща
4 Превоз на поща по суша(З) и по въздух
5 Далекосъобщителни услуги
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------------- о------------ф и н н н ш ви  yuiyi и: 'dj jdcipdxoudTejiHH-yuiyn^'o;'аанкиви и инвестиционни услуги ^
7 Компютърни и свързаните с тях услуги
8 Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9 Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10 Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11 Консултантски услуги по управление(б) и свързани с тях услуги
12 Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова 

архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с 
технически изпитвания и анализи

13 Рекламни услуги
14 Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15 Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16 Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни 

и сходни услуги
Категория №(7) Предмет

17 Услуги на хотели и ресторанти
18 Услуги на железопътния транспорт
19 Услуги на водния транспорт
20 Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21 Юридически услуги
22 Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23 Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24 Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25 Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27 Други услуги

(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/E0 и приложение II А към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на 

ценни книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: 
услугите, включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, 
съществуващи сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за 
финансови услуги, които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, 
независимо от тяхната форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.

(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите 
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените 
му дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.

(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство 

на програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.___________
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