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Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя

502

Изходящ номер

АД - 3222

от дата

01-септември-2020

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС

01-септември-2020

Съгласен съм с общите условия на АОП за използване на услугата електронен подател

Коментар на възложителя

ДОГОВОР за извършване на болнично пране

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за възложена поръчка

Резултати от процедурата за възлагане на обществена поръчка

Директива 2014/24/ЕС

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси(моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА
МАРИНА ЕАД

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

103562052
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Пощенски адрес

Държава:

България

Град:

Варна

Пощенски адрес:

бул. Христо Смирненски 1

Пощенски код:

9010

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Иван Христов Дипчиков

Електронна поща:

ivandipchikov@svetamarina.com

Телефон:

+359 52978678

Факс:

+359 52978896

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)

https://www.svetamarina.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/1198

I.4) Вид на възлагащия орган

Друг тип

Представляващ лечебно заведение съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП.

I.5) Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование
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ДОГОВОР за извършване на болнично пране

II.1.2) Основен CPV код

98310000

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

УМБАЛ “Света Марина” ЕАД е публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от
Закона за обществените поръчки (ЗОП);
“Света Марина Трейдинг“ ЕООД е юридическо лице – дъщерно дружество на
възложителя, като за него са изпълнени едновременно следните условия:
а) Възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който
упражнява върху собствените си структурни звена;
б) Повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от
изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени
структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
в) в юридическото лице – изпълнител няма пряко частно капиталово участие.

Договорът се сключва на основание чл. 14, ал. 1, т. 5 от ЗОП. 

Предмет на договора е услуга:  Пране на операционно и/или контаминирано с
биологични агенти бельо и постелъчно бельо в перална база на изпълнителя.

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 (Моля, посочете общата стойност на обществената поръчка. За информация относно

индивидуални поръчки, моля, използвайте раздел V)

1000000

Валута

BGN

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
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град Варна 9010, бул. Христо Смирненски 1, УМБАЛ "Света Марина" ЕАД - високото
тяло, партер

II.2.4) Описание на обществената поръчка

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва пране на операционно
и/или контаминирано с биологични агенти бельо и постелъчно бельо в неговaта
перална база. Договорът се сключва за срок от 24 месеца и влиза в сила от датата на
сключването му.

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

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Възлагане на поръчка без предварително публикуване на обявление за поръчка в
Официален вестник на Европейския съюз в случаите, изброени по-долу (моля,
попълнете приложение Г1)

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

не

Раздел V: Възлагане на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)

8999

Възложена е поръчка/обособена позиция

да



11.09.2020 г.

5/8

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата

10-август-2020

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти

1

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)

1

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.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция

1000000

Валута

BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция

1000000

Валута

BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование

Света Марина Трейдинг ЕООД

Национален регистрационен номер

103761360

Пощенски адрес
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Държава

България

Град

Варна

Пощенски адрес

бул. Христо Смирненски 1

Пощенски код

9010

код NUTS

БЪЛГАРИЯ

Изпълнителят е МСП

да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Държава

България

Град

София

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Пощенски код

1000

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Телефон

+359 29884070

Факс

+359 29807315

Интернет адрес:(URL)

http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби
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Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби

съгласно чл. 197 от ЗОП

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби: (в приложимите случаи)

Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията

Държава

България

Град

София

Пощенски адрес

бул. Витоша № 18

Пощенски код

1000

Електронна поща

cpcadmin@cpc.bg

Телефон

+359 29884070

Факс

+359 29807315

Интернет адрес: (URL)

http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

01-септември-2020

Приложение Г1 – обществени поръчки

Основания за възлагането на поръчката без предварително публикуване на обявление за поръчка в

Официален вестник на Европейския съюз

2. Други основания за възлагане на поръчката без предварително публикуване на покана за участие в

състезателна процедура в Официален вестник на Европейския съюз

Обществената поръчка не попада в обхвата на приложение на директивата

3. Обяснение

УМБАЛ "Света Марина" ЕАД е публичен възложител по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 16 от
ЗОП. "Света Марина Трейдинг" ЕООД е юридическо лице, дъщерно дружества на
Възложителя, като за него са изпълнени едновременно следните условия:
1. възложителят упражнява върху юридическото лице контрол, подобен на този, който
упражнява върху собствените си структурни звена;
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2. повече от 80 на сто от дейността на юридическото лице е формирана от
изпълнението на дейности, възложени от възложителя или негови обособени
структури или от други юридически лица, контролирани от възложителя;
3. в юридическото лице - изпълнител, няма пряко частно капиталово участие.

Имайки предвид горните обстоятелства и на основание чл. 14, ал. 1 т. 5 от ЗОП, на
10.08.2020г. е сключен договор за извършване на усулуга болнично пране между
УМБАЛ "Света Марина" ЕАД и "Света Марина Трейдинг" ЕООД. Предметът на договора
е извършване на пране на операционно бельо и/или контаминирано с биологични
агенти бельо и постелъчно бельо в перална база на изпълнителя. Със свое решение,
обективирано в Протокол № 14 от 22.07.2020г. Съветът на директорите на УМБАЛ
"Света Марина" ЕАД оправомощава изпълнителния директор за сключването на
посочения по- горе договор, като разрешава по него да бъдат разходвани до 1200
000,00 лв с ДДС.


