
Аг0,нция по оБщвств0,ни поРьчки
|000 €офия' ул. "лег€'' 4

е-:па![: аор@аор.б9
интернет адрес: Б1! р://тштштш. а о р. Бя

за обществена поръчка
оБявА

на стойност по чл. 20' ал. 3 от 30[1

[{омер на обявата: 1026-|:4-||23.03.2018 г.

Фбект на поръчката:

[] €троителство

[] .{оставки
[х] 9слуги
!1редмет па поръчката: ,,|4звъргпване на услуги по дезинфекция, дезинсекция и дератизация в
административната сграАа на [[[ на ЁФ!4 _ [|левен".

[(ратко оппсание; !езинфекшията' дезинсекцията и дератизацията имат за цел унищо)каване
или нама1яване на числеността на вредителите (патогенни микроорганизми' членестоноги и
гризани)' които могат да 6ъдат причинители' преносители и резервоари на заразни 6олести по
хората и )кивотните по смисъла на Ёарелба 1т/!1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за
извърш!ване на Аезинфекции, дезинсекции и дератизации (издадена от министъра на
здравеопазването и министъра на земеделието, храните и горите, обн., {в' бр. 7 от !9.01.2018 г.).
€ извъргшването на посочените мероприятия се цели още поддър)кане на необходимия
биологичен минимум на инсекти и гризачи в обработваните помещения.

1[ясто на извър|швапе: Админисщативната сграАа на 1|| на ЁФ[4 _ |1левен' с адрес: гр. ||левен,
пл.,,!4ван йиндиликов" .}[ч8. Фбщата площ на помещенията е 3086'87 кв. м. и вк-,!}очва

работните, сервизните и архивните помещ€ния' както и приле)кащите |1лощи към тях в
административната сграда' разпределени както следва:
0бединена приемна _ на сутеренен ет;!к.
Архивно помещение _ трети ет;,к.
Ффиси и сервизни помещения _ осми' девети и десети ета)к.

опА

8ъзлоясител: Ёационален осицрителен инстиц/т, нрез 1[| на ЁФй - |]левен

|1оделенпе (коаатпо е прт*поэс!1цо): тл на нои - плевен
1|артпда в регшстъра на общественпте порънки:00145
&рес: гр. |!левен, п.к. 5800, пл. [,1ван йиндиликов .}ч[о8

./[пце зд контдкт (лцоэюе ц повече оп еоно лцца): Ёлеонора Радулова, поля |!еткова
1елефоп: 064 884484' 064 88447 |

8,-гпа!!: [р!етеп@пвз!.Б9]

Аостъпът до документацпята за поръчката е огранпчен: [] Аа [х] не
.(опълнштелна информацпя мо'ке да бъде получена от:

[х] ['орепосоненото/ите място/места за контакт

[] .{руг адрес: (лсоля, посонегпе 0руа а0рес)
на докумептп п оФертп по път: [| .{а [х] Ёе



0бща прогпозпа стойност на поръчката (в лв', без !4(): йаксималната прогнозна стойност на
поръчката е 1600.00 лв. (хиляда и шестстотин лева) без вкл:онен.{.{€. €реАствата се осицряват
от б+од)кета на }!Ф!!.
Б предло>кената обща цена, без .{!€, следва да са кш|кулирани всички р?входи на участника'
свързани с изпълнението на порънката (щанспощни разходи' материш1и и др.) и не подлежи на
корекция в срока на изпъ]|нение на договора.
|!редлолсената обща цен4 без {!€, за изпълнение на поръчката не мо)ке да надви:1|ава
прогнозната стойност на поръчката _ 1600'00 лв. ||ри констатиране на предложена по-висока
обша шена от прогнозната стойност за изпълнение на порънката офертата се отстранява.
3 слунай, че участник в наотоящата обществена поръчка не представи ценовото си предло)кение
по приложения към документацията за унастие образец' съцият ще бъде отстранен от по-
нататъ11|но участие.
9настниците трябва да посоиват стойности на цените в български лева без вюпгонен.{.(€,
закръглени до втория знак след десетичната запет{ш' изписани цифром и словом.
|1ри несъответствие межд/ цифровата и изписаната с думи обща цена на предло){(ението' за
вш1идна ще се счита общата цена' изписана с думи.
Ёачин на плащане:
3аплащането се извър1лва чрез периодични плащания, след всяка .{!! обработка (дезинфекция,
дезинсекция и дератизация), на 12 (дванадесет) лелими равни вноски' въз основа на представен
от йзпълнителя протокол за,{!.{ обработка за приемане изпълнението на услугите за
съответния период.
8сяко плацане по скл!очения за възлагане на изпъ;|нението договор! се извършва въз основа на
следните документи:
1. |!ротокол за,{.{.{ обработка _ прило:кение )т[е5 кьм чл. 15, т. 6 от Ёаредба 1т[о 1 от 05.01.2018 г.
за условията и реда за извър|!|ване на дезинфекции' дезинсекции и дератизации за съответните
предоставени услуги' подписан от 8ъзло:кителя и 1,!зпълнителя; и
2. Факцра за дъ.гтжимата част от цената за съответните предоставени услуги' издадена от
|,{зпълнителя и представена на Бъзло>кителя.
8ъзлохсителят извършва всяко дъл)кимо плащане в срок до 15 (петнадесет) работни дни след
получаването на факцрата на Р1зпълнителя' при спазване на условията на предходните т. 1 и т.2.
3синки плащания по ск.'1[очения за въз,]'|агане на изпълнението договор се извърш]ват в лева' чрез
банков превод по банкова сметка' посонена от 14зпълнителя.
|(огато за частта от услугите, която се изпълнява от подизпълнител' изпълнението мо>ке да бъде
предадено отделно от изпъ.,!нението на остан:1лите услуги' подизпълнителят представя на
й{зпълнителя отчет за изпълнението на съответната част от услугите' заедно с искане за плацане
на тази част пряко на подизпълнителя и надтех<но оформена факцра. |,!зпълнителят се
задъл)кава да предостави на 8ъзло:кителя отчета и искането за плащане на подизпълнителя в
срок до 15 (петнадесет) дни от получаването му' заедно със становице' от което да е видно д:}ли
оспорва плащанията или част от тях като недължими. Бъзло:кителят приема изпълнението на
частта от услугите, при съответното спазване на разпоредбите на договора' и заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя в срок до 15 (петнадесет) работни дни от
подписването на приемо_предавателен протокол. 8ъзло>кителят има право да отк!!ке да извърши
плащането, когато искането за плащане е оспорено от |,{зпълнителя' до момента на отстраняване
на причината за отказа.

0бособенп позпцшш (коеопто е /: ['] .{а [х) не

[{омер на обособената познцпя: [ ]

[{апменованпе: [......!

п стойност (в лв', без [|\()з | 1

3а6е.цеыска: |[зползвайпте тпозш разёел гполкова пъ,п11, ко'цко,по са обособенш;пе позшцшш.



}словия, на които трябва да отговарят участн|!цпте (коеапо е пршпоэюаъмо):

в т.ч.:
[,[зискваппя за лпчното сьстоянне:
3а унастниците трябва ла не са налице обстоятелствата по чл. 54' ап. 1, т. 1-5 и 7 от 3Ф|!. |1ри
подаване на офертата унастникът удостоверява липсата на обстоятелствата по нл. 54, ач. 1, т. 1-5

и 7 от 3Ф[ с попълване на прило)!(ените кьм документацията за о6ществената порънка образци.

[1равоспособност за упра1княвапе на професпонална дейност:
1 ]{'частникът следва да е лице' което е вписано в публиината база данни кьм йинистерство на
здравеопазването, съгласно чл. 13 от Ёаредба )т[э'| от 05.01 .2018 г. за условията и реда за
извър!шване на Аезинфекции, дезинсекции и дератизации или е лице, което извърппва !!! към
момента на влизане в сила на |{аредба.]ч[о1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на
дезинфекции, дезинсекции и дератизации и да е в процео на вписване по реда на $2 от |!3Р на
Ёаредба .}[р 1 от 05.01 .20 1 8 г. в публиината база данни към йинистерство на здравеопазването.
3а доказвапе па пзшскването по т. 1 учдстнпкът поедставя:
!(опие от документ, удостоверяващ вписване в публинната база данни за физинеоките и
}оридическите лица' които извърш.:ват .{.{.{ дейности' поддърэкана от йиниотерство на
здравеоп:вването, съгласно нл. 13 от Ёарлба ]ч[р 1 от 05.0! .2018 г. за условията и реда за
извър11|ване на лезинфекции' дезинсекции и дератизации или посочване на номера' под който е
вписан в публинната база данни за физинеските и |оридическите лица' които извърпшват !!!
дейности, поддържана от йинистерство на здравеопазването.
|(опие от документ' удостоверяващ предстоящо вписване на участника в публинната база данни
за физинеските и }оридическите лица' които извършват .{.{.( дейности в случай, че участникът е
в процес на вписване в публинната база данни, поддър)кана от йинистерство на
здравеоп.вването' оъгласно чл. 13 от Ёаредба }(! 1 от 05.01 .201 8 г. за условията и реда за
извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.

['[кономическо и финансово състоянше: 8ъзло>кителят не поставя изисквания за
икономическото и финансовото състояни€ на участниците.

1ехнпчески и професпопалнп способностп:
1. 9частникът следва да е изпълнил дейности с предмет и обем идентични и;1и сходни с тези на
обцествената поръчка пр€з пооледните 3 (щи) голини, считано от датата на подаване на
офертата.
1![иншмално пзпсквапе: участникът следва да е изпъ.'1нил поне ] (една) дейност с предмет и
обем, идентичен или сходен с този на обществената поръчка през последните 3 (щи) години,
считано от датата на подаване на офещата за извършване на ,{,{,{ дейности на помещения,
съглаоно действащата приложима към този период нормативна база, урех<даща условията и реда
за извър1]|ване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
|[од дейности с предмет 

''идентичен 
или сходен" следва да се разбира следното:

- под 
''идентичен 

предмет" ое разбира извъргпване на Аезинфекция' дезинсекцля \ дератАзац}1я
на помещения в административна сграда и прилежащите плоци:
- под 

',сходен 
преАмет" се разбира извър1|!ване на дейности по дезинфекция, дезинсекция и

дератизация на производствени и складови сгради' )килищни сгради' паркове и други обособени
места за отдих' както и места' които са част от инфраструкцрата на населените места.
3а доказване на изнскването по т.1 участнпкът поедставя:
€писък на услугите' които са идентични и/или сходни с предмета на настоящата поръчка!

изпълнени от участника през последните 3 (три) голини, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на датите, стойностите и получателите на услугата. |1од изпълнени услуги
следва да се имат предвид такива' чието изпъ.,!нение е прик.,|}очило през посочения период'
независимо от датата на ск.'!!очването. €писъкът се попъ]1ва съгласно приложения към
документацията - Фбразец ].{р 10 (в оригинап).

,{оказателствата за изпълнените услугг;/договори се представят под формата на улостоверения за
добро изпълнение, издадени от получателите на услугата или от компетентен орган' съдър)кащи
данни за срока и качеството на изпъ.,1нение, или чрез посочване на публинен регистър' в който е



публикувана информация за съответната услуга. доказателствата се представят само от

участника' определен за изпълнител преди окл!очването на договора за общеотвена поръчка.

2. 9частникът следва да разполага с ръководител и1или излълнител с приАобита квалифика:]ия и
правоспосо6ност, съгласно изискванията на нормативната база във връзка с изпълнението на
лейностите, предмет на поръчката.
йпнимдлно изискване: !настникът да разполага поне с 1 (едно) лице, притея(аващо придобита
квалифика:[ия за ръководител на ,{,(.( дейности :а./или поне с 1 (едно) лице, прите)каващо
придобита квалификация за изпълнител на !!{ дейности' получени по реда на Ёаредба .1ч[р ] от
05.0! .20 ] 8 г. за условията и реда за извър(шване на дезинфекции' дезиноекции и дератизации.
9частникът следва да въз.]'|ага извър!шването на дейностите по изпъ.,|нение на поръчката само на

ръководител и/или изпълнител' получили необходимите удостоверения за придобита
квалификация по реАа на Ёаредба ]',/! 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извър1|]ване на
Аезинфекции, д9зинсекции и дератизации.
3а доказвдне на пзнскването по т. 2 участшпкьт поедставя:
(писък на ръковоАител и/или изпъ.,1нител' които ще изпълняват поръчката' с посочване на
имената на лицата и информашия за тяхната компетентност (придобито образование,
прите)кавани в{1'!идни удостоверения за придобита квалификация).
€писъкът се представя в свободен текст (в оригинал).

,(оказателствата се предоставят под формата на копие на съответното удостоверение за
придобита ква.лтификация за всеки от изпъ]1нителите или ръководителите, с които участникът ще
осъществява дейностите по изпъ;|нение на поръчката, а именно:
- за Ръководител на дезинфекции, дезиноекции и дератизации' копие на удостоверение за
прилобита квалификация за ръководител на Аезинфекции, дезинсекции и дератизации' издадено
от Ёационален център по зар{вни и ларазитни болести (Ё[-{3|[Б), съглаоно,нл.9, ал.4 във връзка о
$3 от ||3Р от Ёаредба 1т[э 1 от 05.01.2018 г' за условията и реда за извър1||ване на дезинфекции,
дезинсекции и дератизации;
- за |4зпълнител на Аезинфекции, дезинсекции и дератизации' копие на удостоверение за
придобита квалификация за изпълнител на лезинфек:1ии, дезиноекции и дератизации издадено от
нцзпБ/Рзи' съглаоно нл.9, ап.4 във връзка с $3 от |13Р от Ёаред6а ф1 от 05.01.2018 г. за

условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации.
.{оказателствата се представят само от участника, определен за изпълнител преди скл!очването
на договора за обшествена порънка.

3. !частникьт следва да използва 6иоцидни препарати при извър]пване на обработките, които
щябва отговарят на следните изисквания: възмо){(ност да се прилагат за съответния вид
обработка, бърз нанален ефект, високоефективни' ниска токсичност и кратък карантинен период'
безвредни за хората и домап|ните )!ивотнв' неувре)кдащи околната среда.
1!1пнимално пзпсквапе: {ейностите по дезинфекция, дезинсекция и дератизация следва да се
извър1шват' а биоцидните препарати следва да се използват изцяло при стриктно опазване
изискванията на действащата нормативна уредба. |[ри изпълнението на дейностите следва да се
използват с предимство нехимичните методи и средства пред химичните' когато това е
възмо)кно, както и да се извър1]1ват само с биоцидни препарати, разре11|ени за пуокане на пазара
от министъра на здравеопазването или упълномощено от него д'!ъ)кностно лице по реда на глава
нетвърта от 3акона за защита от вредоносно въздействие на химичните вещества и смеси или по

реда на Регламент (в€) !.|е528/2012 на Рвропейския парламент и на €ъвета от 22 май 2012 г-

относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (Ф8, [ |67 от 27 .06.2012 г.) при

условията на издаденото р:шре1шение и на изискванията' посочени на етикета и в
информационния лист за безопасност и законовите и подзаконовите актове за осицряване на
здраве и безопасност при работа.
3а доказване на пзпскването по т. 3. участппкьт представя:
€писък на биоцидните прерапати' които ще се използват' с посочен номер на разре1|]ението за
предоставяне на пазара на биоцид, посочен в Регистьр на биоцидните препарати' за които е
издадено разре1|]ение за щскане на п!шара по реда на 3акона за защита от вредното въздействие
на химичните вещества и препарати.

4. €ъгласно ял. 65 от 3Ф|! унастникът мо)ке да дока.)ке съответствието си с изискванията за



технически и професионални способности с възмо)кностите на едно и.]]и повече тети лица'
независимо от правната връзка ме)!цу тях. (огато за изпълнението на поръчката участникът се
позовава на капацитета на трети лица той тря6ва да мо)ке да док:шке' че ще р{вполага с техните
ресурси' като представи документи за поетите от тр9тите лица задъл)кения. Б тези слуваи, освен
документите' определени от 8ъзло)кителя за док!вване на съответните възможности' се
представят доказателства, че при изпълнението на поръчката участникът ще има на

разполо)кение ресурсите на щетите лица (гра)кдански, трудови, облигационни договори и др.)]
които по безспорен начин да док{вват анг!шкираност на оъответното физическо и/или
1оридическо лице за предоставяне на конкретните ресурси' за орока и изпъ.,!нението на предмета
на настоящата обществена поръчка.
||рилага се дек.гтарация в свободен текст (в оригинал) от щетото лице' потвър)!цаваща неговото
съгласие и възмо)|(ноот да предостави конкретни ресурси на участника в настоящата поръчка за
срока на изпълнението на предмета на същата.
1ретите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, оъщо както 14зпълнителя,
за док{шването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.

}1нформацпя относно запазени поръчкш (коеатпо е пртлпоэюссмо):

[] [!орънката е зап!вена за опециализирани предприятия ||л|1кооперации на хора с

увре)кдания или за лица' чиято ооновна цел е социш1ното интегриране на хора с

увре)кдания или на хора в неравностойно положение

[] 14зпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени ра6отни места

|{ритерпй за възлагапе:

[] Фптимь':но съотно11!ение качество/цена въз основа на:

[] 1{ена и качествени пок:ватели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ёиво на разходите

[х] Ёай-ниска цена

|1оказатели за оценка: (ллоля, повтпоре:пе, ко.пко,по пъ'пц е необхо0шио)

}1ме: [......| 1елсест: [ |

€рок за полунаване на офертпте:

!ата (0ё/лси/ееее) 02.04.20|8 г. 9ас: 17:00

€рок ша валидност па офертпте:

!ата: (ёё/л*м/еаее) 02.07 .2018 г. 9ас: 17:00

.{ата п нас на отваряне на офертнте:

Аата: (0ё/.цаэс/ееее) 03.04.2018 г. 9ас: 09:30

Р1ясто на отваряне на офертите: Б административната сграАа на 1[[ на ЁФ|,| _ [[левен' с адрес:
гр. [[левен, пл. |,1ван йигциликов ,]\!8, еталс 10, офис 74.



}1нформацшя относно средства от Б,вропейскпя съпоз:

Фбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансират_т/а със средства от

европ€йските фондове и програми: [] Аа [х] не
14дентификация на проекта' когато е приложимо: [......]

.(руга информацпя (коеатпо е прилолстллсо)

1. [-аранцията, обезпечаваща изпъ]!нението на договорц е в размер на 5о7о от стойността му без
вклгонен.{.{€.
[аранцията се предоставя в една от следните форми:
а) паринна сума;
б) банкова гаранция;
в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпъ;!нителя.
[_аранцията по буква ,,а'' и буква 

''б'' 
мо)ке да се предостави от името на изпълнителя за сметка на

тето лице - гарант.
2. !наотникът' определен за изпълнштел' избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
(огато избраният изпъ.,|нител е обединение, което не е [оридичеоко лице, воеки от съдрух(ниците
в него може да е наРдител по банковата гаранция' съответно вносител на сумата по гаранцията
или тицляр на заст;|ховката.
3. 9словията за задър)кане и освобождаване на гаранцията за изпъ.,!нение са уредени в договора
на обществената поръчка ме)кду 8ъэчоя<ителя и Азпълнителя.
4. [!ри представяне на гаранция за изпъ.,!нение _ парична сума' тя трябва да 6ъде внеоена с
платежно нареждане по сметка: 1|| на ЁФ[4 _ плевен , оББ Ад _ юпон |!левен; банков код (8[€):
Б[]|8Б63Р; банкова сметка ([0А\): 86 1 1 в('-}!в7889з 1 1 8628801, параграф $ 93- 10-00 (в
плате)кното нареждане се посочва основанието за внасяне).
5. Ако Р1зпълнителят представи гаранция за изпълнение на договора под формата на банкова
гаранция или застраховка' същите следва да са със орок на в1!'лидноот не по_кратък от 30
(тридесет) дни след изтичане срока на договора.
6. Банковата гаранция следва да е безусловна и неотменима и да дава възмо)кност на
3ъзлоясителя да реа1лизира правата си по съцата само въз основа на свое едностраннно
волеизявление' независимо от претенции на трети лица и без да оа необходими други
док!вателства относно неизпълнението на договорното задъ']|)кение от страна на 14зпълнителя.
Банковите разходи по откриването и поддър)кането на гаранцията за изпълнение под формата на
банкова гаранция' както и по усвояването на средства от стана на Бъзло:кителя' при н:!]тичието
на основание за това' са за сметка на 14зпълнителя.
7. 3астраховката, която обезпе':ава изпъ]1нението чрез покритие на отговорността на
!,{зпълнителя, следва да посочва 8ъзложителя като трето ползващо се лице по застраховката и не
мотсе да бъде едностранно отменима от страна на !4зпълнителя. [ъщата следва да покрива
отговорността на !,!зпълнителя и не мо:ке да бъде използвана за обезпечение на отговорността по
друг договор. 1'|зпълнителят е длъ)|(ен да вкл}очи в застрахователния договор ю|аузи' които дават
възможност на Бъзло:кителя да рш'|изира правата си по същата оамо въз оонова на свое
едноотраннно волеизявление' независимо от претенции на тети лица и без да са необходими
други доказателства относно неизпълнението на договорното задъл)кение от стана на
|,1зпълнителя. 3асщаховката следва да отговаря на всички изиоквания на (одекса за
застраховането. Разходите по скл!очването на застахователния договор и подцър)[(ането на
ва.]1идността на засщ1!ховката за изисквания срок' както и по всяко изплащане на
застрахователно обезщетение в полза на 8ъзлол<ителя, при н!!'личието на основание за това, са за
сметка на изпълнителя.

-.{остъп до д6кументацията и допъ'1нителна информация за поръчката могат да бъдат намерени

в профила на купувана на Ё0|4' на интернет адрес:

}':шоз://тепс1егз.пвв1.69тр/р1п/2014/Роптз/201 8.азрх' -номер на електронната преписка:



1

14-20!8- !0!5- !4-38.

- Ёа осг:ц>ва; пие чл. 1 88. ач. 2 от 3Ф|| Бъзложителят ще удължи срока за получаване на оферти с
най_мал кст 'г1-:и /(ни' когато в първоначално определения срок са получени по-м|шко от три
оферти.

!ата на настоящата обява
'0ё/ла-и/аааа ) 23 .03 г.

,1 026' с'''''^р'''
длъжностно лице по нл. 7, ал. 1 от 3Ф|! съгласно

на ЁФ!4


