ЗАДАНИЕ
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
І.Предмет на малката обществена поръчка:
“Избор на изпълнител за изработка и доставка на работно облекло и обувки
/мед.сабо/ за медицински специалисти в детско и училищно здравеопазване”,
Община Бургас.
ІІ. Обект на поръчката и място на изпълнение на доставката:
Медицински специалисти от Направление „Други дейности по здравеопазване”,
Община Бургас, ул. „Александровска” № 26
Финансирането е общинска отговорност, функция 469, параграф 10-13.
ІІІ. Описание на обекта на поръчката:
1. Костюм – туника с дълъг ръкав и панталон
- 198 бр.
2. Престилка с къс ръкав
– 99 бр.
3. Обувки профилактични естествена кожа /мед. Сабо - 99 чифта
ІV. Срок на изпълнение на поръчката – по предложение на изпълнителя, но не повече
от 30 календарни дни от подписване на договора с Възложителя.
V. Изисквания към кандидатите, изпълнители на обществената поръчка
Представените оферти да отговарят на следните изисквания:
1. Кандидатът да има опит в изпълнението на поръчки с предмета на дейност:
1.1. Да разполага с технически средства за изпълнение на поръчката – декларация;
1.2.Да притежава организационни възможности за изпълнение на поръчката –
декларация;
1.3 Да представи списък на сключените договори за изработка и доставка на работно
облекло, през последните 3 години, вкл. Стойностите, дата, място и възложител.
1.4. Да представи минимум три препоръки за добро изпълнение, оформени с изх.№,
подпис и печат.
2. Предлаганите облекло и обувки следва да отговарят на:
2.1. БДС и специфичните изисквания за качество на материалите, доказано със
сертификати от акредитирани институции или агенции за управление на качеството;
2.2. Работното облекло да е изработено от плат памук-полиестер /65-35/, който да бъде:
- устойчив на износване и претриване;
- обработен против свиване;
- устойчив при изпиране.
3. Да предоставят на Възложителя мостри на облекло и обувки и на материалите, от
които се изработват.
4. Изпълнителят да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в качеството,
удостоверено с нарочна декларация.
5. Кандидатът да представи:
5.1. Документ за съдебна регистрация – копие
5.2. Удостоверение за актуално правно състояние – копие, заверено от кандидата
или ЕИК по БУЛСТАТ .

5.3.Документи, издадени от съответните компетентни органи, които удостоверяват, че
кандидатът:
5.3.1.Няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл. 162 ал. 2
от данъчно осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, свързани с плащанията на вноски за социално осигуряване или данъци;
VІ. Показател за избор на изпълнител:
Предложенията ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска цена на услугата”.
VІІ. Цени и начин на плащане:
1. Кандидатът да предложи единична цена за всеки вид и обща за цялата поръчка с
включен ДДС. Цената да включва и доставка франко склада на Възложителя.
2. Приемането на доставката ще се осъществи от представители на Възложителя с
подписване на приемно-предавателен протокол.
3. Плащането ще се извърши в срок от 20 календарни дни от датата на издаване на
фактурата, по банков път по сметка, посочена от Изпълнителя.
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