АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 04-3

Възложител: ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ СТАРА ЗАГОРА
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00223
Адрес: СТАРА ЗАГОРА БУЛ.РУСКИ № 62
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Светлана Пенева
Телефон: 042621176
E-mail:csmp-stara_zagora@mh.government.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] ДаХ Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
х Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да х Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
X Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Доставка на работно облекло за персонала на ЦСМП-

Стара Загора през 2020г.
Кратко описание: Периодична доставка въз основа на заявка на възложителя на работно
облекло – зимен екип и летен екип, разделена на две обособени позиции, със прогнозен обем
както следва:зимни екипи – 324бр. и летни екипи – 250бр.
Възложителят не е задължен да изкупи прогнозното количество работно облекло.
РАЗМЕРИ: от ХS до ХХХL или от 42 до 64 по БДС. Конкретният размер на работното облекло
се посочва в заявката на възложителя за доставка.
ИЗИСКВАНИЯ ЗА СТАНДАРТ: Работното облекло да е в съответствие с БДС за
окачествяване на работното облекло или еквивалентите му
ХАРАКТЕРИСТИКА на работното облекло: Да притежава достатъчна здравина, издръжливост
и минимална свиваемост;зимното облекло да притежава достатъчна термоустойчивост;
вятъроустойчивост и водоустойчивост;да не е алергенно;цветове – по заявка и съгласно
изискванията на Възложителя;основните материали, от които е изработено работното облекло,
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да изпълня ват заложените специалните изисквания на Възложителя;конструкцията да е
съгласно изискванията на Възложителя ;да са маркирани съгласно БДС или еквивалент.
Изисквания към отделните видове работно облекло:
ПО Обособена позиция №1: „ДОСТАВКА ЗИМЕН ЕКИП“:
Екипът е от две части: Яке и панталон. Основен цвят: тъмно синьо с декорация от
светлоотразителни ленти/фитили.
ЯКЕ: Материали: 100% Полиестер /промазка/,120гр/кв.м със 100% Полиестерна вата; 100%
Полиестерен хастар; вата-200 гр./кв.см на гърдите и гърба и 120 гр/кв.м в ръкавите,хастар 80
гр/кв.м.;два симетрично разположени долни джоба, покрити с цял прав капак с копче тик-так и
един малък горен джоб в ляво;централно предно закопчаване с цип, започващ непосредствено
над колана на якето и стигащ до вратната извивка, с клапа против вятър пред ципа с тик-так
копчета;ръкавите са с ластик около китката, свалящи се – прикрепени с цип към елека; всички
шевове от вътрешната страна са зачистени на оверлог; Всички шевове са двойни, изпълнени на
двуиглова машина.Ластик в кръста
ПАНТАЛОН:
Материали:100% Полиестер/промазка/,120гр/кв.м, 100% Полиестерен хастар; панталонът е прав,
само с хастар, БЕЗ ВАТА, с частичен ластик на кръста. ;два горни странични джоба и два задни с
копчета
ПО Обособена позиция №2: „ДОСТАВКА ЛЕТЕН ЕКИП“:
Екипът е от две части: туника и панталон. Цвят бордо;
Материали:плат
П/ПЕ
в
съотношение
35/65,
тегло
135гр/кв.м..
Туника:къс ръкав, права кройка, без копчета, с V-образно деколте, с цепки от двете страни на
ханша, с два предни горни джоба на нивото на ханша и един преден горен ляв джоб, с дължина
на туниката около 80см. в зависимост от размера. Панталон: прав, с ластик в колана и два
странични джоба.
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото, в случай на възникнала необходимост, да извърши
незначителни корекции в модела на работното облекло, които не водят до оскъпяване на работното
облекло и до промяна на предложената от изпълнителя цена за доставка. Конкретният модел на
облекло се съгласува предварително с възложителя.
Място на извършване: Управление на ЦСМП Стара Загора бул.Руски № 62
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 28000лв
Обособени позиции (когато е приложимо): х Да [] Не
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: „ДОСТАВКА ЗИМЕН ЕКИП“:
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 23000лв.
Номер на обособена позиция :2
Наименование: „ДОСТАВКА ЛЕТЕН ЕКИП“

Прогнозна стойност(в лв., без ДДС): 5000лв
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [……]
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: [……]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
х Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.02.2020г.

Час: (чч:мм) 16.00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 17.04.2020г.

Час: (чч:мм) 16.00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг)18.02.2020г.
Място на отваряне на офертите: Управлението на ЦСМП гр.Стара Загора бул.Руски № 62

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да х Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):При отварянето на офертите могат да присъстват
представители на участниците.
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Дата на настоящата обява
Дата: 06.02.2020г.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат)д-р Маргарита Павлова
Длъжност: Директор

ЗАЛИЧЕН ПОДПИС
чл..36 а ,ал.2 ОТ ЗОП
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