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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:349206-2017:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Услуги по пране и химическо чистене
2017/S 170-349206
Поправка
Обявление за изменения или за допълнителна информация
Услуги
(Притурка към Официален вестник на Европейския съюз, 2017/S 165-340094)
Раздел І: Възлагащ орган/възложител
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 611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com
Факс: +359 624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/
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:
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;
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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/
Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.5)
Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/09/2017
VI.6)

Препратка към оригиналното обявление
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2017/S 165-340094

Раздел VІI: Промени
VII.1)
Информация за коригиране или добавяне
VII.1.2)

Tекст за коригиране в оригиналното обявление
Номер на раздел: VI.1)
Част от текста, която трябва да се промени: Информация относно периодичното възлагане:
Вместо:
(...) По същото време след две години.
Да се чете:
(...) По същото време след 1 година.
Номер на раздел: VI.3)
Част от текста, която трябва да се промени: Допълнителна информация:
Вместо:
Приблизителното годишно количество на поръчката е 90 582 кг. болнично бельо, постелъчен болничен
инвентар и работно облекло. За двугодишния срок на договора приблизителното количество на
поръчката е 181 164 кг. болнично бельо, постелъчен болничен инвентар и работно облекло. Условията
за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за подготовка на
офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана в профила на
купувача. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три)
% от стойността на договора без ДДС, като и документите по чл. 112 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“.
Да се чете:
Приблизителното годишно количество на поръчката е 90 582 кг. болнично бельо, постелъчен болничен
инвентар и работно облекло. Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация
и количества, указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в
документацията за участие, публикувана в профила на купувача. Определеният за изпълнител участник
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представя гаранция за изпълнение в размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, като и
документите по чл. 112 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „най-ниска цена“.
VII.2)

Друга допълнителна информация:
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