„Многопрофилна болница за активно лечение Разлог” – ЕООД
гр.Разлог, ул. Св.Св.Кирил и Методий №2, тел. 0747/89270, факс 0747/89282, e-mail: mbal_razlog@abv.bg

ДОКУМЕНТАЦИЯ
за събиране на оферти с обява, по реда на чл. 186 от ЗОП за възлагане
на обществени поръчки на стойност по чл.20, ал.3 от ЗОП с предмет:
„Осигуряване на транспорт на пациенти, нуждаещи се от диализно лечение от
домовете им до Отделение по хемодиализа към“МБАЛ-Разлог“ ЕООД и обратнo“

1. Териториален обхват – транспорт на пациенти с адрес на територията на общини: Разлог,
Банско, Белица и Якоруда.
2. Общ приблизителен пробег на месец -5500 км.
Приблизителен пробег разпределен по транспортна схема за месец, определена при среден
брой на диализи на пациент за месец – 13 броя, с 1 курс за вземане от дома и 1 курс за
връщане обратно – общо по 26 курса, при комбиниране на пациенти от населените места по
определените по долу направления:
 Разлог – Бел камен – Черна Места – Якоруда – Разлог – 26 курса х 105км – 2730 км.
автомобил 4+1 места
 Разлог – Белица – Д.Драглище – Баня - Разлог – 26 курса х 45км. – 1170 км.
автомобил 4+1 места
 Разлог – Банско – Разлог – 26 курса х 15 км – 390км.
автомобил 4+1 места
 Разлог – Добринище – Елешница – Разлог – 26 курса х 42 км – 1092км.
автомобил 4+1 места
 Разлог – 26 курса х 2 км – 52 км.
автомобил 4+1 места
 Извънредни курсове - при необходимост
3. Приблизителен брой диализи на месец – 220 броя на среден брой пациенти – 18 бр.
4. Изпълнение – Транспорта се извършва по утвърдена предварително транспортна схема и
график. Възможни са допълнителни курсове, произтичащи от характера на заболяването,
след уведомяване от страна на представител на Възложителя /Началник Отделение по
хемодиализа/. Възможни са промени в направленията и броя на болните в рамките на
направлението/ отпадане или включване на нови пациенти/.
5. Изисквания към кандидата – До разглеждане на оферта се допускат само тези, които са
подадени от участник отговарящ на следните условия:
 Не са налице обстоятелствата по чл.54 ал.1 от ЗОП – представят се
декларация по образец /2бр./.
 Участника притежава удостоверение, издадено от съответната регионална
здравна инспекция за вписване на транспортните средства със специално



предназначение – автомобили за превоз на болни в регистъра на обектите с
обществено предназначение по чл. 36 от Закона за здравето.
Транспортните средства да отговарят на утвърдените стандарти и да
предоставят оптимален комфорт на болните, като участника следва да
разполага с автомобили с 6+1 места /в случай на увеличаване броя на
пациентите от дадено направление/ и 4+1 места, както и минимум 1 брой
санитарен автомобил /линейка/, които могат да бъдат собствени или наети.

6. Подаване на оферта – Офертите се подават до 19.08.2019г. 16:00 часа в деловодството на
„МБАЛ-Разлог“ ЕООД с адрес гр.Разлог, ул. Св.Св.Кирил и Методий №2, административна
сграда, стая № 102 от участника или от упълномощен от него представител лично или по
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва
наименование на процедурата, наименование на участника, адрес за кореспонденция,
телефон и по възможност факс и електронен адрес. При приемането в деловодство на плика
се отбелязва входящ номер, пореден номер на офертата, дата и час на подаване. Всички
документи се представят в непрозрачен запечата плик. Предложението се изготвя по
одобрена от Възложителя форма.



7. Подготовка на офертата – всяка оферта трябва да съдържа:
Списък на приложените документите подписан и подпечатан от участника;
 Информация за участника, съгласно Приложение №1 /по образец/;
 Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от
ЗОП Приложение №2 /по образец/
 Декларация за отсъствието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП
Приложение №3 /по образец/
 Техническо предложение, съгласно Приложение №4 /по образец/;
Към техническото предложение участника следва да представи
следните документи:
- удостоверение, издадено от съответната регионална здравна инспекция за вписване на
транспортните средства със специално предназначение – автомобили за превоз на болни в
регистъра на обектите с обществено предназначение по чл. 36 от Закона за здравето –
представя се заверено копие с грифт „вярно с оригинал”, подпис и свеж печат.
- заверени от участника копия на свидетелството за регистрация на МПС, договори за наем и
други документи доказващи правото на ползване, с грифт „вярно с оригинал”, подпис и свеж
печат, за всички МПС, които участника ще използва при изпълнение на поръчката.
- Списък на персонала, който участника ще използва при изпълнение на поръчката, придружен
с документи доказващи тяхната професионална квалификация.
 Ценово предложение, съгласно Приложение №5 /по образец/,
8. Дата, час и място на отваряне на офертите
Офертите ще се отварят на 20.08.2019г. от 10.00 часа в стая № 108 от административната
сграда на „МБАЛ-Разлог“ ЕООД с адрес гр.Разлог, ул. Свети Свети Кирил и Методий 2.
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