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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:475522-2017:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Услуги по пране и химическо чистене
2017/S 228-475522

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Услуги

Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
119502733
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — Организатор Маркетинг
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Съвместно възлагане

I.4) Вид на възлагащия орган
Публичноправна организация

I.5) Основна дейност
Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
Изпиране, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на
болнично бельо за нуждите.

II.1.2) Основен CPV код
98310000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
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Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване,
изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ АД Сливен от следните видове:
1.1.1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
1.1.2. Ежедневно работно облекло на персонала;
1.1.3. Одеала и олекотени завивки;
1.1.4. Пердета;
1.1.5. Хавлии;
1.1.6. Извършване на услуга изкърпване.
Постелъчното бельо, предмет на поръчката е:
a. Собственост на Възложителя;
b. Собственост на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване
за срока на договора по 1000 /хиляда / броя от следните артикули постелъчно бельо:
1. Долен чаршаф;
2. Плик /горен чаршаф/;
3. Калъфки
Услугата е подробно описана в Глава II „Техническа спецификация“ от документацията за участие в
процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в „Профил на купувача“ на
адрес http://zop.mbal.sliven.net/

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.1.7) Обща стойност на обществената поръчка (без да се включва ДДС)
Стойност, без да се включва ДДС: 135 873.00 BGN

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
98310000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
„Перилен блок“ на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД гр. Сливен, бул. „Христо Ботев“ № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Изпиране, което да отстранява трайно фиксирани замърсявания, химиотермодезинфекция, изсушаване,
изглаждане, сортиране, опаковане и транспорт на болнично бельо за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван
Селимински“ АД Сливен от следните видове:
1.1.1. Постелъчно бельо за пациенти, нощници и пижами;
1.1.2. Ежедневно работно облекло на персонала;
1.1.3. Одеала и олекотени завивки;
1.1.4. Пердета;
1.1.5. Хавлии;
1.1.6. Извършване на услуга изкърпване.
Постелъчното бельо, предмет на поръчката е:
a. Собственост на Възложителя;

http://zop.mbal.sliven.net/
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b. Собственост на Изпълнителя. Изпълнителят се задължава да предостави за безвъзмездно ползване
за срока на договора по 1 000 /хиляда / броя от следните артикули постелъчно бельо:
1. Долен чаршаф;
2. Плик /горен чаршаф/;
3. Калъфки
Услугата е подробно описана в Глава II „Техническа спецификация“ от документацията за участие в
процедурата. Документацията може да бъде изтеглена от сайта на болницата в „Профил на купувача“ на
адрес http://zop.mbal.sliven.net/

II.2.5) Критерии за възлагане
Цена

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 165-340094

IV.2.8) Информация относно прекратяване на динамична система за покупки

IV.2.9) Информация относно прекратяване на състезателна процедура, обявена чрез обявление за
предварителна информация

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 8/5

Наименование:
Договор за изпиране, химиотермодезинфекция, изсушаване, изглаждане, сортиране, опаковане и
транспорт на болнично бельо за нуждите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД гр. Сливен

Възложена е поръчка/обособена позиция: да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора:
24/11/2017

V.2.2) Информация относно оферти
Брой на получените оферти: 1
Брой на офертите, постъпили от МСП: 0

http://zop.mbal.sliven.net/
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:340094-2017:TEXT:BG:HTML
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Брой на офертите, постъпили от оференти от други държави – членки на ЕС: 0
Брой на офертите, постъпили от оференти от държави, които не са членки на ЕС: 0
Брой на офертите, получени по електронен път: 0
Поръчката е възложена на група от икономически оператори: не

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя
„Кей Енд Ви“ ООД гр. Сливен
119677914
бул. „Цар Освободител“ № 7, вх. „А“, ап. 10
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 4635737
Електронна поща: info@knv.bg 
Факс:  +359 4635737
код NUTS: BG342
Изпълнителят е МСП: не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)
Обща стойност на поръчката/обособената позиция: 135 873.00 BGN

V.2.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес:http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
бул. „Христо Ботев“ № 1
Сливен
8800
България
Телефон:  +359 44611710
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 

mailto:info@knv.bg
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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Факс:  +359 44624326
Интернет адрес:www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/11/2017

www.mbal.sliven.net

