ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА
УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ПО ГЛАВА ОСМА „А” ОТ ЗОП ЗА
ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА:
Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на
сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.

2015 год.

УСЛОВИЯ
За участие в избор на изпълнител за възлагане на обществена
поръчка чрез публична покана по реда на глава осем “а” от ЗОП с
предмет: Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника
на сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.

І. УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
1. Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД , ЕИК:
130284340, гр.София, ул.”Коньовица” № 65, публикува публична
покана в регистъра на обществените поръчки и на електронната страница
на лечебното заведение до неограничен кръг участници за предоставяне
на оферта за: Комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на
сградата на „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.

2.Вид на процедурата- чрез публична покана по чл.101а от глава
осма”а” на ЗОП.
3. Срок за изпълнение –12 (дванадесет) месеца от датата на
подписване на договора за изпълнение.
4. Място на изпълнение :
Сградата на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, находяща се в гр.София, Район
„Илинден“ – Столична община, ул.“Коньовица“ № 65.
5. Цена и начин на плащане:
5.1. Всеки кандидат трябва да предложи месечна цена на услугата
и обща цена за 1 (една) година, без включен ДДС.
5.2. Предлаганата цена се образува от общата годишна крайна
цена на услугата в лева, с включени всички разходи по нейното
извършване, без ДДС за целия срок на договора – 12 месеца, за обекта
на Възложителя.
5.3. Плащането се извършва ежемесечно по банков път, по
банкова сметка на Изпълнителя до 15 - то число на следващия
календарен месец, след представяне на оригинална надлежно оформена
фактура от Изпълнителя .

5.4. Прогнозна стойност на поръчката – до 18 000 /осемнадесет хиляди/
лева без вкл. ДДС, разделена на 12 равни месечни вноски. Предлаганата цена

се образува от общата годишна крайна цена на услугата в лева, с
включени всички разходи по нейното извършване, без ДДС за целия срок
на договора – 12 месеца, за обекта на Възложителя.
6.Срок на валидност на офертите – 90 дни от крайния срок на
получаване на офертите.

ІІ ОЦЕНЯВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
Критерии за оценяване на предложенията : „най-ниска цена“.
ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОРЪЧКАТА:
2.Изисквания към поръчката:
Изпълнението на поръчката е в съответствие с изискванията на
изискванията на РЗИ и РИОСВ, съгласно указания на Възложителя и включва:
1. Разделно събиране и изхвърляне на кошчетата и санитарните кофи –
ежедневно;
2. почистване на санитарните помещения – измиване и дезинфекция –
ежедневно;
3. обезпрашаване и миене на подовите настилки – ежедневно;
4. обезпрашаване на мебели – ежедневно;
5. почистване на входните врати – ежедневно;
6. почистване на коридорните площи – ежедневно;
7. основно почистване, включващо машинно почистване на твърди
подови настилки,измиване на прозорците, дограмите и щорите – на три месеца.
8. измиване на прилежащите площи пред сградата на „Диагностично
консултативен център VІ-София“ ЕООД;
Почистването се извършва с техника и материали на Изпълнителя, чиято
цена е ще бъде включена в цената на договора

ІV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ.
Кандидат в процедурата може да бъде всяко българско или чуждестранно
юридическо лице, както и техни обединения, отговарящи на изискванията
и условията на Възложителя.
Всеки кандидат трябва да представи офертата си в посочения от
възложителя срок.
Кандидатите/участниците /следва да представят в запечатан непрозрачен
плик:
3.1.Списък на представените документи;
1.Удостоверение за актуално съдебно състояние, издадено не по-рано от
6/шест/ месеца от крайната дата за подаване на оферти или Удостоверение
от Агенцията по вписванията.
2.Копие от годишния финансов отчет за 2014г.
Други
доказателства
/по
преценка
на
кандидата/
3.Списък на служителите /екипа/ на кандидата, които ще извършват
услугата.
4.Списък на основните клиенти през последните три години, придружен от
препоръки /референции/ за добро изпълнение /ако има такива/.
5. Работна програма с времеви график за извършване на услугата.

6.Документи, доказващи опит в почистването на лечебно заведение.
7.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от ЗОП на
кандидат или участник.
8.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.2 от ЗОП на
кандидат или участник.

9. Ценово предложение / в отделен запечатан плик/
V. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И ПРЕДСТАВЯНЕ НА
ОФЕРТАТА.
1. При изготвяне на офертата всеки кандидат трябва да се
придържа точно към обявените от възложителя условия.
2. Всяка оферта трябва да съдържа: изискванията на чл.101в от
ЗОП
3. Всички документи, представени от кандидатите, трябва да са в
оригинал или заверени ксерокопия от кандидата с гриф ”вярно с
оригинала”, подпис и печат.
4. Кандидати, представили неточна или непълна оферта с
приложенията към нея и които не отговарят на изискванията и условията
на Възложителя, се отстраняват от участие .
5. Предложение, представено след изтичане на крайния срок –
20.03.2015ч., в „Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД,
гр.София, ул.”Коньовица” № 65 не се приема и разглежда от комисията.
V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Преди подписване на договора участникът определен
изпълнител следва да представи:
1. Свидетелство за съдимост, съгласно чл. 47 ал.1 т.1
2.Декларация за липса на обстоятелствата по чл.47 ал.5
3.Данни за банковата сметка на изпълнителя

за

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ:..................................................................................................
....
.....

(наименование на участника)
........................................................................................................

(седалище по регистрация)
тел.: ............................., факс: ..................................., e-mail:
..........................
регистриран по ф.д. № .......................... / ..........г. по описа на
........................................съд,
ЕИК:
...............................................и
подписано
от..............................
в
качеството
му
на
……………………...............................................
/длъжност/
УВАЖАЕМИ Г-Н/ЖО УПРАВИТЕЛ,
Предлагам за изпълнение на предмета на поръчката следните
финансови условия:
Обща годишна цена за изпълнение на поръчката в размер на:
1. без ДДС………………………………………………………лв.
2. С ДДС………………………………………………………..лв.
Начин на формиране на цената:
един месец ……………………………….лв.

за
без ДДС извършване на
комплексно почистване с препарати, консумативи и техника на сградата на
„Диагностично консултативен център VІ-София” ЕООД.

Тази цена включва всички разходи за комплексното изпълнение на
поръчката, както и всичките данъци,такси, осигуровки, които се дължат
на територията на Р.България
Срок на валидност на ЦЕНОВОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ...................дни.
Дата,………………2015 год.
ПОДПИС И ПЕЧАТ:
/Име,фамилия/

ДОГОВОР
ЗА АБОНАМЕНТНО ПОЧИСТВАНЕ
Днес, ...................2015г., в гр. София се сключи настоящият договор за
абонаментно почистване между:
1. ………………………………….. със седалище и адрес на управление: гр.
София, …………………………….. № …, БУЛСТАТ ………………, представлявана от
……………………………………….. наричан по-долу Възложител
и
2.„.........................................................., със седалище и адрес на управление:
гр.
София,
......................................................................................,
ЕИК
..............................,
представлявано
от
управителя/изп.директор
................................................., наричано по-долу Изпълнител
I. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.1. (1) Възложителят възлага, а Изпълнителят приема да извършва срещу
възнаграждение комплексно почистване на помещенията, ползвани от
„Диагностично консултативен център VІ-София“ ЕООД в сградата, находяща се
в гр. София, ул.“Коньовица“ №65.
(2) В обхвата на дейностите, предмет на настоящия договор се включва:
1. Разделно събиране и изхвърляне на кошчетата и санитарните кофи –
ежедневно;
2. почистване на санитарните помещения – измиване и дезинфекция –
ежедневно;
3. обезпрашаване и миене на подовите настилки – ежедневно;
4. обезпрашаване на мебели – ежедневно;
5. почистване на входните врати – ежедневно;
6. почистване на коридорните площи – ежедневно;
7. основно почистване, включващо машинно почистване на твърди
подови настилки,измиване на прозорците, дограмите и щорите – на три месеца.
8. измиване на прилежащите площи пред сградата на „Диагностично
консултативен център VІ-София“ ЕООД;
Чл.2. Дейността по чл.1, ал.1 от настоящия договор се извършва при
спазване изискванията на РЗИ и РИОСВ, съгласно указания на Възложителя–
неразделна част от настоящия договор и представен от Изпълнителя и одобрен
от Възложителя график.
Чл.3. Почистването се извършва с техника и материали на
Изпълнителя, чиято цена е включена в цената на договора.
Чл.4. Настоящият договор се сключва за срок от една година и влиза в
сила от датата на подписването му.
II. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Чл.5. (1) Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя за
изпълнението на дейностите, предмет на договора месечно възнаграждение в
размер на ....... (...................) лева без ДДС.
(2) Цената по ал.1 включва всички разходи и не подлежи на
увеличаване за срока на договора.
Чл.6. (1) Възложителят се задължава да заплаща на Изпълнителя
сумата по чл.5, ал.1 по банков път по следната сметка на Изпълнителя:
IBAN: ............................................,
BIC: ......................
банка: ...........................................
(2) Възложителят заплаща на Изпълнителя договорената цена след
приемане на извършеното с отчет/ протокол и предоставена от Изпълнителя
фактура.
(3) Сумата по чл.5, ал.1 се изплаща до 15-то число на месеца, следващ
месеца, през който е извършена услугата.
III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.7. Възложителят се задължава:
1. да осигури ежедневен достъп на работниците на Изпълнителя до
помещенията, обект на почистване;
2. да заплаща уговорената цена в срока по чл.6, ал.3;
3. да оказва съдействие на Изпълнителя при изпълнение на
възложените с настоящия договор дейности.
Чл.8. Възложителят има право:
1. да получи услугите по чл.1 в срока и при условията, договорени между
страните;
2. чрез свой служител да извършва периодичен контрол на качеството на
предоставяните услуги, в това число да контролира качеството и вида на
влаганите почистващи препарати;
3. да дава указания и препоръки на Изпълнителя с цел подобряване
изпълнението на договора.
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.9. Изпълнителят се задължава:
1. да извършва качествено и в срок задълженията си по предмета на
договора, като осъществява пряк контрол върху изпълнението;
2. при подписването на договора да предостави на Възложителя списък
с лицата, които ще изпълняват дейностите, съответно да актуализира списъка в
случай на промяна в лицата;
3. да спазва указанията и препоръките на Възложителя;
4. да извършва посочените в чл.1 дейности със свои материали и
консумативи, като качеството на услугата да отговаря на здравните, хигиенните
и професионалните изисквания за този вид дейност;

5. да осигури подходящо работно облекло и лични предпазни средства за
лицата, които ще изпълняват дейностите;
6. да не разпространява информация, станала му известна при или по
повод изпълниние на настоящия договор;
7. по време на извършване на услугата да пази имуществото на
Възложителя с грижата на добър стопанин
Чл.10. Изпълнителят има право:
1. да получи уговореното възнаграждение, в сроковете и при условията,
предвидени в чл.6;
2. при необходимост да иска съдействие от Възложителя за точно и
качествено изпълнение на задълженията си по договора
V. НЕУСТОЙКИ
Чл.11. За неизпълнение на задълженията си по настоящия договор,
Изпълнителят дължи неустойка в размер на 0,1 % от съответното месечно
възнаграждение за всеки ден неизпълнение на задълженията, но не повече от
20 % от договореното месечно възнаграждение.
Чл.12. За забавено плащане на уговореното възнаграждение,
Възложителят дължи неустойка в размер на законната лихва за забава за
всеки просрочен ден.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.13. Настоящият договор се прекратява:
1. по взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. с изтичане на уговорения между страните срок;
3. с едностранно едномесечно писмено предизвестие;
VII. ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл.14. Всички въпроси, възникнали във връзка с изпълнението на
договора се решават по споразумение между страните.
Чл.15. Всички съобщения във връзка с този договор са валидни, ако са
направени в писмена форма, включително по факс или чрез електронна поща.
Чл.16. Лице за контакт от страна на Изпълнителя по всички въпроси,
свързани
с
изпълнението
на
дейностите,
предмет
на
договора
.................................. тел......................................
Чл.17.
Лице
за
контакт
от
страна
на
Възложителя
...............................................................
Настоящият Договор се състави и подписа в 2 /два/ еднообразни екземпляра – по
един за всяка от страните.
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал.1 и ал.5 от ЗОП
Долуподписаният/та ………………………………………………….
ЕГН ………………………….
Живущ/а в гр. ……………, ул. ………………….……№…………..
Лична карта № ………….., изд. на ………….… от ……………...…
В качеството ми на:
………………………………………………………………….
/управител, изпълнителен директор,член на управителен съвет, член на
съвет на директорите/
на
…………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Не съм осъден с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната
система, включително изпиране на пари, по чл.253-чл.260 от Наказателния
кодекс;
б) подкуп по чл.301-чл.307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл.321 и чл.321а от
Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл.194-217 от Наказателния
кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл.219-252 от Наказателния
кодекс;
е) (нова - ДВ, бр. 33 от 2012 г.) престъпление по чл.108а от
Наказателния кодекс при възлагане на поръчки по чл. 3, ал. 2.
Представляваното от мен дружество не е обявено в несъстоятелност;
Представляваното от мен дружество не в производство по
ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони
и подзаконови актове.

Дата: …………….2015г.
Декларатор:…………
/подпис/

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал.2 от ЗОП
Долуподписаният/та ………………………………………………….
ЕГН ………………………….
Живущ/а в гр. ……………, ул. ………………….……№…………..
Лична карта № ………….., изд. на ………….… от ……………...…
В качеството ми на:
………………………………………………………………….
/управител, изпълнителен директор,член на управителен съвет, член на
съвет на директорите/
на
…………………………………………………………………
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
Представляваното от мен дружество не е в открито производство по
несъстоятелност/в процедура по сключване на извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.
Не съм лишен от правото да упражнявам определена професия или
дейност, включително за нарушения, свързани с износа на продукти в областта
на отбраната и сигурността.
Не съм признат за виновен с влязло в сила съдебно решение за
неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, включително
по отношение на сигурността на информацията и сигурността на доставките в
поръчки по чл. 3, ал. 2.
Нямам задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с
влязъл в сила акт на компетентен орган.
Не ми е наложено административно наказание за наемане на работа
на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години;
Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от
Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на
обществени поръчки.

Дата: …………….2015г.
Декларатор:…………
/подпис/

