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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

_ 1000 София, ул. Леге 4 

А О 11 Факс: 940 7078 
ч* e-mail: rop(5>aop.bq , e-rop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bq 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 00536 
Поделение: 
Изходящ номер: 03 00 28 от дата 02/10/2015 
Коментар на възложителя: 
Публична покана с предмет: Осигуряване на таксиметров превоз на 
хемодиализно болни лица по утвърден график от Изпълнителния 
директор на УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД от домовете им, 
разположени на територията на Община Стара Загора, община 
Гълъбово, община Опан и община Раднево до отделението по 
хемодиализа към УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД и обратно до 
домовете им и оигуряване на таксиметров превоз през цялото 
денонощие на лекари, специалисти, дежурен медицински персонал на 
разположение от домовете им на територията на Община Стара Загора 
до УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД и обратно 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ПРОФ., Д-
Р СТОЯН КИРКОВИЧ АД 
Адрес 
ул.Ген.Столетов №2 
Град Пощенски код Страна 
Стара Загора 6003 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Отдел Обществени поръчки 042 6 0 5 4 4 3 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Ваня Богданова 
E-mail Факс 
mbalad sz zop@mail.bg 042 6 0 1 1 2 5 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 

• 

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): 
www.mbal-kirkovich.org 

mailto:e-rop@aop.bg
http://www.aop.bq
mailto:zop@mail.bg
http://www.mbal-kirkovich.org


РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 
Щ Строителство • Д о с т а в к и 1̂ 1 Услуги 

Кратко описание 
Осигуряване на таксиметров превоз на хемодиализно болни лица по 
утвърден график от Изпълнителния директор на УМБАЛ Проф. д-р Стоян 
Киркович АД от домовете им, разположени на територията на Община 
Стара Загора, община Гълъбово, община Опан и община Раднево до 
отделението по хемодиализа към УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД и 
обратно до домовете им и оигуряване на таксиметров превоз през 
цялото денонощие на лекари, ̂ специалисти, дежурен медицински 
персонал на разположение от домовете им на територията на Община 
Стара Загора до УМБАЛ Проф. д-р Стоян Киркович АД и обратно 
Общ терминологичен речник (CPV) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 60100000 

РАЗДЕЛ III 
Количество или обем (Когато е приложимо) 
Стойността без ДДС на настоящата обществена поръчка не може да 
надхвърля 66 000 лева (шестдесет и шест хиляди лева) без включен 
ДДС, от които 36 000 лева без вкл. ДДС за таксиметров превоз на 
хемодиализно болни лица по утвърден от Изпълнителния директор на 
УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД от домовете им, разположени на 
територията на Община Стара Загора, община Гълъбово, община 
Раднево до отделението по хемодиализа към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович" АД и обратно до домовете им, и 30 000 лева без вкл. ДДС 
за таксиметров превоз през цялото денонощие на лекари, специалисти, 
дежурен медицински персонал на разположение от домовете им на 
територията на Община Стара Загора до УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович" АД и обратно 
Стойността се определя в български лева без данък върху добавената 
стойност/ДДС/. 

Прогнозна стойност 
(в цифри): 66000.00 Валута: BGN 

Място на извършване 
На територията на Област Стара Загора, град Стара Загора и на код NUTS: 
територията на УМБАЛ проф.д-р Ст Киркович АД BG34 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката: 
1. Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена 
поръчка по реда на чл. 14, ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко 
българско и/или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и 
техни обединения. Всеки от участниците в процедурата на настоящата 
поръчка се представлява от управителя/управителите или от други 
законно определени представители, или от .специално упълномощени с 
нотариално заверено пълномощно лица. 

2. Участниците трябва да притежават към момента на подаване 



на офертата и за целия срок на изпълнение на договора валидно 
удостоверение за регистрация за извършване на таксиметрови превози 
на пътници (по смисъла на чл. 6 от Закона за автомобилните превози) 
за извършване на дейност по обществен превоз на пътници; да 
притежават издадено от кмета на съответната община или упълномощени 
от него длъжностни лица разрешение за таксиметров превоз на 
пътници, съгласно чл. 3 от НАРЕДБА № 34 от 06.12.1999 г. за 
таксиметров превоз на пътници, да имат диспечерски център; да имат 
валидно сключени застрахователни полици „Гражданска 
отговорност" (по смисъла на чл. 259 от Кодекса за застраховането) и 
„Злополука" (по смисъла на чл. 276 от Кодекса за застраховането) за 
всички места в автомобила, да разполагат с не по-малко от 15 броя 
собствени или наети моторни Лревозни средства, които да са на 
разположение за срока на изпълнение на поръчката. 

За удостоверяване на горните обстоятелства участникът представя 
съответните документи и декларации, посочени в настоящата покана, 
съгласно изисванията на Възложителя. Когато установи липса на 
документи и/или несъответствие, и/или друга нередовност, 
включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокол и го 
изпраща на всички участници в деня на публикуването му в профила на 
купувача. Комисията определя подходящ срок, в който участниците да 
отстранят нередностите или представят липсващите документи. Същото 
не се прилага, когато то би довело до промяна на първоначално 
оферираното техническото и ценовото предложение. Комисията по своя 
преценка във всеки един момент от разглежането на офертите може да 
извърши проверка на основанията по чл. 68, ал.11 от ЗОП. 
В случай, че участникът ползва подизпълнител, то този подизпълнител 
също трябва да притежава и да представи посочените в пункт 2 
документи и декларации. 

3. Общи изисквания към изпълнението: 
3.1. Участниците следва да осъществяват цялостно изпълнение на 

поръчката. 
3.2 Срок за изпълнение на поръчката - 12 месеца, считано от 

сключване на договора за възлагане на обществената поръчка; 
3.3. Начин на плащане - по банков път, до 60 дни от 

датата на издадената оригинална данъчна фактура. Оригиналната 
данъчна фактура следва да се представи до 10 -то число на месеца, 
следващ месеца, през който е извършена услугата. Изпълнителят' 
издава данъчна фактура след като длъжностно лице на Възложителя 
извърши проверка на представените от Изпълнителя ежемесечни отчети, 
съдържащи данните, описани по-долу в пункт 3.12 и 13.18 

3.4. Фактическото изпълнение на поръчката се определя на 
базата на транспортирани пациенти нд хемодиализа и извършен спешен 
превоз на екипи на разположение и финансовата обезпеченост на 
изпълнението на поръчката. 

3.5. Превозът на хемодиализирания пациент следва да се 
извършва от понеделник до петък (включително) на смени, както 
следва: 
- Първа смяна - начало на смяната от 07:30 часа и край на смяната 
13,30 часа. 
- Втора смяна - начало на смяната от 13:30 часа и край на смяната 
18:30 часа. 



Условията на извозване са посочени в т. 2.3 от настоящата покана. 

Продължава в РАЗДЕЛ III: Допълнителна информация 
Критерий за възлагане 

най-ниска цена • икономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 20/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:00 
Европейско финансиране Да • Не Е 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на 
посочения интернет адрес или друго: 
Продължение от РАЗДЕЛ III: Изисквания за изпълнение на поръчката: 
З.б. Превозът на хемодиализираните пациенти ще се извършва по 
следните маршрути, по предварително утвърден от Изпълнителния 
Директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД, както следва: 
•от адрес на пациента на територията на град Стара Загора, град 
Раднево, село Калояновец, село Християново, село Оряховица, село 
Подслон, в село Хан Аспарухово, село Коларово, село Горно Ботево, 
община Стара Загора, село Опан, община Опан, в град Гълъбово, 
община Гълъбово до отделението по хемодиализа към УМБАЛ „Проф. д-р 
Стоян Киркович" АД и обратно. 
Възложителят ще представи на изпълнителя актуален списък на 
пациентите на хемодиализа с техните три имена, адрес и график на 
хемодиализните смени при сключване на договора. Списъкът се изготвя 
от Началник отделение „Хемодиализа" към УМБАЛ „Проф. д-р Стоян 
Киркович" АД. 
3.6. Транспортирането на хемодиализираните пациенти следва да се 
извършва от понеделник до петък /включително/, както следва: 

- .за първа смяна - пациентът да бъде транспортиран до 
отделението на хемодиализа на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД 
до 7,15 часа. и извозен след 13,30 часа 

- за втора смяна - пациентът да бъде транспортиран до 
отделението на хемодиализа на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович" АД 
до 13,15 часа. и извозен след 13,30 часа. 
3.7. Услугите по транспортирането следва да се извършват по месечен 
график с приложени маршрут и информация за хемодиализираните 
пациенти, изготвяни от Възложителя и предоставени ежемесечно на 
Изпълнителя. Графикът и маршрутът/маршрутите могат да бъдат 
променяни от Възложителя при нужда. Изпълнителят се задължава да 
спазва актуализираните графици с маршрути, ако е уведомен за тази 
актуализация най-късно 2/два/ дни преди датата, към която се отнася 
промяната. 

3.9. Изпълнителят следва да осигури своевременно 
обезпечаване на транспорт и при тежки метеорологични условия 

3.10. Изпълнителят следва да осигури достъп на 
Възложителя за контрол по отношение на качеството на извършвания 
транспорт и километрите пробег, . 



3.11. Изпълнителят следва да осигури осигуряване на 
добри хигиенни условия и условия за пътуване, като автомобилите, с 
които се извършва услугата да са оборудвани с работеща климатична 
инсталация. 

3.12. Изпълнителят следва ежемесечно, заедно с всяка 
данъчна фактура да представя на Възложителя подробна 
справка /месечен отчет за превоз на хемодиализно болни/, включваща 
датата и часовете на вземане на пациента от дома му и 
транспортирането му до отделението по хемодиализа и обратно, трите 
имена на пациента, съответния маршрут, километрите пробег, цената 
на услугата, като извозването на всеки пациент по съответния 
маршрут се удостоверява с подпис на съответното длъжностно 
лице.Изпълнителят следва да разполага с таксиметрови автомобили за 
да осигури транспортиране на лекари, специалисти, дежурен 
медицински персонал на разположение и консултации, на дежурен 
медицински персонал на разположение на Възложителя по всяко време 
на денонощието.Изпълнителят следва да осигури таксиметров автомобил 
на адреса на повикването в срок до 10 (десет) минути за адреси в 
град Стара Загора и максимално бързо за адреси на територията на 
Община Стара Загора, считано от получаването на телефонно обаждане 
на посочен от Изпълнителя телефонен номер Изпълнителят следва да 
осигури своевременно обезпечаване на транспорт и при тежки 
метеорологични условия.Изпълнителят следва да осигури достъп на 
Възложителя за контрол по отношение на качеството на извършвания 
транспорт и километрите пробег, като ежемесечно изпълнителят дава 
подробна справка за километрите пробег и извозените лица. 
Изпълнителят следва ежемесечно, заедно с всяка данъчна фактура да 
представя на Възложителя подробна справка - приложение 2 от 
публичната покана. 
Публичната покана и Изискуемите документи са публикувани на 
официалния сайт на възложителя: www.mbal-kirkovich.org 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 20/10/2015 дд/мм/гпт ! 

http://www.mbal-kirkovich.org

