
УМБАЛ „СВЕТА МАРИНА“ ЕАД - ГР.  ВАРНА 
 
 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ  
в процедура на пряко договаряне по реда на ЗОП с предмет: 

„Периодични доставки на почистващи и полиращи вещества и продукти, 
изделия за почистване, малки контейнери от полиетилен, пластмасови 

изделия за еднократна употреба, за нуждите на УМБАЛ „Света Марина“ 
ЕАД, за период от три години“, 

открита с Решение № Р-236/15.04.2019 г. 
 

 

 

Настоящата покана се издава на основание чл. 64, ал. 2 от ППЗОП и съдържа: 
 

 
Раздел I  ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.  
Раздел II  ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 
Раздел III КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА. 
Раздел IV  МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ. 

  



 
I. ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА   

1. Предметът на поръчката включва избор на изпълнител за доставки по предварителни 
писмени заявки на Възложителя на почистващи и полиращи вещества и продукти, изделия за 
почистване, кошове за отпадъци, изделия от дърво, малки контейнери от полиетилен, 
пластмасови изделия за еднократна употреба подробно описани в Таблица 2, за нуждите на 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от три години. 

2. Обособени позиции - Поръчката се разделя на 3 (три)  обособени позиции, подробно 
описани в Таблица 2. Под обособена позиция се разбира всяка обособена група, означена с „1“, 
„2“, „3“. Предложението за всички от съдържащите се в обособената позиция (съответната 
група) продукти е задължително. 
 Всеки участник може да предложи цена за една, няколко или всички обособени 
позиции, като задължително условие е да бъдат оферирани всички номенклатурни единици от 
позицията, за която се участва. 

Предметът на обособена позиция (ОП) №1 е включен в Списъка на продуктите и услугите 
по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки, приет с Решение № 591 от 18.07.2016г. 
на Министерския съвет и във вр. с чл. 80 от ППЗОП, обособена позиция №1 е запазена за 
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания по смисъла на § 2, т. 46 от 
ДР на ЗОП, или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното или професионалното 
интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение по смисъла на § 2, 
т. 62 от ДР на ЗОП.  

3. Място на изпълнение на поръчката - Отдел материално-техническо снабдяване на 
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, находящ се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ №1. 

4. Прогнозна стойност на поръчката 
 Прогнозните стойности на отделните обособени позиции, са както следва: 

Таблица 1 

Номер на 
обособената 

позиция 

 
 

Наименовение на обособената позиция 
Прогнозна 
стойност  

в лева с ДДС 

Прогнозна 
стойност  

в лева без ДДС 

1 * Почистващи и полиращи вещества и продукти. 43 257,50 36 047,92 

2 Изделия за почистване, кошове за отпадъци, изделия 
от дърво. 45 772,79 38 143,99 

3 Малки контейнери от полиетилен, пластмасови 
изделия за еднократна употреба. 12 704,00 10 586,67 

Обща прогнозна стойност без ДДС: 84 778,58 
 

Финансовият ресурс, определен от Възложителя, за настоящата поръчка, е до 84 778,58 
(осемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и осем стотинки) 
без включен ДДС, съответно 101 734,29 (сто и една хиляди седемстотин тридесет и четири лева 
и двадесет и девет стотинки) с включен ДДС.   

* Забележка: На основание чл. 12, ал. 3 във връзка с ал. 1, т. 1 от ЗОП, Възложителят е 
посочил в Решението за откриване на поръчка, че обособена позиция №1 „Почистващи и 
полиращи вещества и продукти“ е запазена за възлагане на специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е социалното и 
професионалното интегриране на хора с увреждания или на хора в неравностойно положение. 

II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 
1. Технически спецификации        

          Таблица 2 

Номер 
по 

ред 
Наименование Мярка 

Прогнозно 
количеств

о за три 
години 

1 2 3 4 
 Обособена позиция 1 - Почистващи и полиращи вещества и продукти 



1.1 Кислол опаковка от 1 литър 250 

1.2 Продукт за почистване на дървени повърхности опаковка от 0.500 л. 560 

1.3 Продукт за почистване на стъкло опаковка от 0.500 л. 2 250 

1.4 Продукт за почистване на съдове опаковка от 0.500 л. 14 500 

1.5 Продукт за почистване и измиване на кожа, течен  опаковка от 1 литър 9 900 

1.6 Препарат за отстраняване на котлен камък опаковка от 0.500 л. 2000 

1.7 Почистващо вещество, прахообразно опаковка  от 0.500 кг. 7 000 

1.8 Препарат за фаянс, прахообразен опаковка от 0.500 кг. 3 300 

1.9 Препарат за фаянс, течен опаковка от 0.500 л. 1 800 

1.10 Препарат за теракот опаковка от 1 литър 450 

1.11 Тризон опаковка от 1 литър 1 300 

1.12 Препарат против мухъл опаковка от 0.500 л. 550 

 
Обособена позиция 2 - Изделия за почистване, кошове за отпадъци, изделия 

от дърво 
2.1 Дръжка дървена дълга 110 см. опаковка  от 10 броя 170 

2.2 Ръкавици домакински дебелина 150 μ чифт 1 400 

2.3 Ножчета за бръснене опаковка от 100 броя 250 

2.4 Самобръсначки еднократни с две ножчета опаковка от 12 броя 208 

2.5 Изделие за почистване - лопатка, пластмасова  с дръжка брой 300 

2.6 Дръжка за МОП алуминиева брой 60 

2.7 Държач за МОП малък 42 см. брой 20 

2.8 Държач за МОП голям  50 см. брой 80 

2.9 МОП резервен малък  42 см. брой 120 

2.10 МОП резервен голям 50 см. брой 400 

2.11 Стирка (бърсалска конци) 250 гр. брой 5 500 

2.12 Четка тип "Европа" мека  40 см. брой 1 800 

2.13 Четка за тоалетна с поставка пластмасова брой 300 

2.14 Домакинска гъба размер 8см/5 см. опаковка от 10 броя 850 

2.15 Домакинска гъба размер 10.5см/7 см. опаковка от 4 броя 300 

2.16 Връв чиле 90 гр. Брой 800 

2.17 Кофа за стирка  с цедка 12 л. брой 220 

2.18 Кош за отпадъци с въртящ се капак пластмасов  15 л. брой 100 
2.19 Кош за отпадъци с педал пластмасов  15 л. брой 100 

 
Обособена позиция 3 - Малки контейнери от полиетилен, пластмасови 

изделия за еднократна употреба 

3.1 

Маркуч PVC с вътрешен размер  ф 8 мм., външен размер 
ф 12мм,  еднослоен, неармиран, прозрачен , за 
транспортиране на течности, въздух и леки химикали, 
работна температура от -5° С до +60° С 

метър 8 500 

3.2 Кутийка с винтов капак  100 гр. брой 600 

3.3 Кутийка с винтов капак  200 гр. брой 900 

3.4 Шише лабораторно, бяло, непрозрачно, 100 мл. брой 3 000 

3.5 Шише лабораторно, бяло, непрозрачно, 200 мл. брой 500 

3.6 Капачка винтова за лабораторно шише брой 3 500 
 

Посочените в Таблицата количества са ориентировъчни и не пораждат задължение  за 
Възложителя да ги закупи в пълния им обем. Изпълнението на доставките се определя от 



фактическите потребности на лечебното заведение на базата на оперативната дейност и 
финансовата обезпеченост за изпълнението на поръчката.  

2. Допълнителни технически изисквания: 
2.1. Предложените от участниците продукти трябва да отговарят на минималните 

задължителни изисквания за вид, размер и разфасовка, посочени Таблица 2. 
2.2. Предложените продукти трябва да са произведени съгласно действащите 

нормативни изисквания за качество и международни стандарти, със съответната СЕ маркировка 
и дата на производство. 

2.3. Всеки продукт следва да бъде в оригинална опаковка на съответния производител 
и да притежава стикер с обозначени на него на български език:  

− произход (производител);  
− характеристики;  
− срок на годност (за които има такъв);  
− инструкции за приложение и/или употреба;  
− условия за съхранение; 
2.4. Всички изделия от обособена позиция №1 „Почистващи и полиращи вещества и 

продукти“ трябва да бъдат произведени от сертифицирани по БДС: EN ISO 9001:2008/2015 (или 
еквивалентен) производители.  

2.5. Почистващите продукти и тези, съдържащи химически вещества, трябва да 
съответстват на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕО) No 648/2004 на Европейския парламент ина 
Съвета от 31.03.2004 г. относно детергентите и Закона за защита от вредното въздействие на 
химичните вещества и смеси относно детергентите, европейските стандарти за етикетирането 
на препаратите и да са безопасни за употреба. 

2.6. Почистващите продукти и тези, съдържащи химически вещества, трябва да 
съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) 2015/830 от 28 май 2015 година за изменение на 
Регламент (ЕО) №1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH). 

2.7. Почистващите и полиращите вещества и продукти от обособена позиция 1 трябва 
да са със срок на годност не по-малък от 12 (дванадесет) месеца, считано от момента на 
доставката им. 

2.8. Всяка доставка на продукти следва да се извърши не по-късно от 48 (четиридесет 
и осем) часа от получаването на заявката на Възложителя. 

III. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА 
1. Поръчката ще бъде възложена въз основа на критерий най-ниска цена за обособена 

позиция, като оценката ще е обща за всички номенклатурни единици, съдържащи се в 
обособената позиция и се извършва на база обща стойност в лева без ДДС. 

2. Предложената от участниците цена следва да се представи като:  
3.1.  единична цена в лева без ДДС; и 
3.2. крайната доставна цена с ДДС, включваща всички разходи за доставка до крайния 

получател, включително, но не само - стойността на Продуктите, транспортни разходи, 
застраховки, данъци, такси, и други.   

3. Плащанията на доставените в изпълнение на договорите за обществената поръчка ще 
се извършват от Възложителя в срок до 60 календарни дни, считано от датата на получаване на 
оригинална данъчна фактура, придружена с приемо-предавателен протокол; 

4. Финансовият ресурс, определен от възложителя, за настоящата поръчка, е до 
84 778,58 (осемдесет и четири хиляди седемстотин седемдесет и осем лева и петдесет и осем 
стотинки) без включен ДДС, съответно 101 734,29 (сто и една хиляди седемстотин тридесет и 
четири лева и двадесет и девет стотинки) с включен ДДС, за период от три години и съгласно 
Таблица 1 по обособени позиции, като по време на провеждане на преговорите участниците не 
могат да предложат цена, надвищаваща горепосочената. 

IV. МЯСТО И ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРЕГОВОРИТЕ. 
 Преговорите с поканения участник ще се проведат на 17.04.2019 г. от 10:00 часа в 

кабинета на Директор „Икономически дейности“, на първия етаж на високото тяло на УМБАЛ 
„Света Марина“ ЕАД, находящ се на адрес: гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1. 
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