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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01050

Поделение: Министерство на икономиката и енергетиката

Изходящ номер: 12-00-206 от дата 21/02/2014

Коментар на възложителя:
Настоящата публична покана е относно стартиране на процедура с 

предмет: „Извършване на хамалски услуги в сградите на 

Министерството на икономиката и енергетиката”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
Министерство на икономиката и енергетиката

Адрес
ул. "Славянска" № 8

Град Пощенски код Страна
София 1052 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
ул. „Княз Александър І” № 12, 

дирекция "ФУС"

02 9407820; 02 9407797

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Нина Иванова,Галина Орешарска

E-mail Факс
e-docs@mee.government.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.mi.government.bg/bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://www.mi.government.bg/bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
1.Общи хамалски услуги за нуждите на МИЕ: товарене и разтоварване 

на вещи – документи, мебели, офис оборудване, стелажи, метални 

шкафове, метални каси, апаратура, документация и др., както и  

услуги по опакаване, разопаковане, монтаж, демонтаж и подредба на 

вещи – мебели, офис оборудване, стелажи, метални шкафове, метални 

каси, апаратура, документация и други товаро-разтоварни работи с 

или без транспорт.
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Хамалските услуги се извършват от четирима работника. Четири 

работника с месторабота в сградите на министерството в гр. София за 

всеки работен ден по осем часа на ден. При необходимост  броят на 

работниците се увеличава, след подадена по телефона заявка до 

Изпълнителя един ден предварително. Заплащането на труда на 

допълнително заявените хамали се извършва за действително вложеното 

от тях работно време.

2.Допълнителни услуги за нуждите на МИЕ: при необходимост към 

общите хамалски услуги да бъде предоставян товарен транспорт за 

прекарване на документи, офис оборудване и друго от различните офис 

сгради на Възложителя, както и товарене и разтоварване на отпадъци 

след ремонтни дейности и др. Предоставянето на товарен транспорт се 

осъществява по конкретна заявка, в която е посочено: място на 

натоварване, място на разтоварване на товара, вид на товара, 

особености на товара /при наличие на такива/, свързани с 

безопасността на труда, срок за преместване на товара. Изпълнителят 

да е в състояние в срок от един ден от получаване на конкретната 

заявка по телефон да организира транспорт на посочените обекти.

    Изпълнителят извършва всички дейности със собствена работна 

ръка, техника, консумативи и транспорт. Броят на персонала е 

постоянен и не следва да бъде променян, независимо от обективни и 

субективни причини – болнични, отпуски или напускане на служители. 

Върху процеса на изпълнение от страна на Възложителя ще се 

осъществява наблюдение и ежедневен контрол чрез определен за целта 

служител.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 63110000

Доп. предмети 60100000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
 Срок за изпълнение на договора е една година от датата на 

сключването му.

Прогнозна стойност

(в цифри): 50000   Валута: BGN

Място на извършване

Всички сгради, в които се осъществява дейността на Възложителя, а  

именно: в гр. София - сградата на ул. „Княз Александър І” № 12, сградата 

на ул. „Славянска” № 8, сградата на ул. „Леге” № 2 и №4, сградата на ул.  

„Триадица” № 8, сградата на пл.”Света Неделя” № 1, сградата на ул. „6-ти  

септември” № 21, административната сграда на ул. „Лъчезер Станчев” №  

13, както и складовите помещения находящи се в кв. „Илиянци”. При  

използване на товарен транспорт допълнително ще се посочва начална и  

крайна точка на маршрута, които могат да бъдат различни от посочените  

по-горе.

код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Дейностите по извършване на посочените от Възложителя хамалските 

услуги се извършват на риск и отговорност на Изпълнителя, съгласно 

разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 
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Наредба № 12/30.12.2005 год. за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд при извършване на товароразтоварни 

работи, издадена от министерството на труда и социалната политика 

(обн. ДВ бр. 11/03.02.2006 год.) и други приложими законови и 

подзаконови нормативни актове, действащи в Република България.

Изпълнителят е длъжен: 

- да има възможност да подсигури четирима работника за извършване 

на хамалските услуги в гр. София, всеки работен ден по осем часа на 

ден с работното време на министерството от 9:00 до 17:30 часа. При 

необходимост броят на работниците да може да се увеличи след 

подадена по заявка до Изпълнителя един ден предварително. 

Заплащането на труда на допълнително заявените хамали ще се извърши 

за действително вложено от тях работно време;

     - да пази предоставените му за обработка товари в количествено 

и качествено отношение с нужната отговорност, в зависимост от 

спецификата на конкретния товар; 

- да осигури подходящо работно облекло и лични предпазни средства 

за всички изпратени от него работници.;

- да има възможност да извърши всички дейности със собствена 

работна ръка, техника, консумативи и транспорт /товарни микробуси/;

- да поддържа броят на персонала постоянен и да не го променя, 

независимо от обективни и субективни причини – болнични, отпуски 

или напускане на служители. Работниците да се явяват навреме на 

работа и да бъдат на работното си място до края на работното време, 

да са в състояние, което им позволява да изпълняват възложените 

задачи, да не употребяват през работното време алкохол или друго 

упойващо вещество. Върху процеса на изпълнение от страна на 

Възложителя ще има наблюдение и ежедневен контрол чрез определен за 

целта служител;

- да осигури подходящо обучение и инструктаж по безопасност и 

здраве при работа в съответствие със спецификата на индивидуалното 

работно място и на професията на работниците, ангажирани при 

изпълнението на настоящата поръчка при: 

- постъпване на работа; 

- преместване на друга работа или промяна на работата; 

- въвеждане на ново или при промяна на работно оборудване и 

технология.  

Разходите за провеждане на обучението и инструктажите трябва да са 

сметка на  изпълнителя. 

Обучението и инструктажите трябва да се провеждат периодично от 

изпълнителя, като се отчитат новите или променените рискове. 

      - работниците, които ще бъдат на разположение на 

министерството в рамките на горепосоченото работно време трябва да 

бъдат специализирани освен  за пренасяне на вещи, но следва да 

могат да извършват професионално опаковане, монтаж и демонтаж на 

мебели /в случаите, когато е необходимо/ и други с цел тяхното 

запазване при пренасянето им;

      - да разполага със собствен превоз - специализиран транспорт 

минимум два броя/закрит камион или бус/ с оглед запазване целостта 

на вещите при тяхното преместване между сградите на МИЕ /като 

доказателства се представя копие от големия регистрационен талон на 

автомобила/;
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    - при изпълнение на превоз на товари да спазва Българското 

законодателство относно изисквания за превоз на товари на 

територията на Република България;

    - собствените /или наетите/ моторни средства за превоз на 

товари да са изправни, съгласно изискванията на разпоредбите на 

закона за движение по пътищата и издадените въз основа на него 

подзаконови нормативни актове. Автомобилите да бъдат оборудвани с 

необходимите съоръжения за извършване на безопасни товаро-

разтоварни дейности. Товарите да бъдат обезопасени по подходящ 

начин при транспортирането им.

    - при предоставяне от Възложителя на допълнителни технически 

средства и оборудване за обработка на товари или за почистване на 

снежната покривка през зимния сезон, да използва същите по 

предназначение, като носи отговорност за причинени виновно от 

негови работници повреди на техниката.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1. часова ставка за хамалски услуги - с тежест 95 т.

2. тарифата за превоз на товари за един километър - с тежест 5 т.

Максимален възможен брой точки 100.

Срок за получаване на офертите

Дата: 05/03/2014 дд/мм/гггг Час: 17:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени на  

посочения интернет адрес или друго:

На официалния сайт на министерството ( http://www.mi.government.bg 

в рубрика „Обяви и търгове”) ще бъдат публикувани  всички 

приложения, които следва да се попълнят.Допустими са офертите, 

представени в Министерството на икономиката и енергетиката  до 

крайния срок - 17:30 ч. на 05.03.2014 година и съдържащи следните 

документи: 

1. Предложение за участие – по образец. Предложението, както и 

приложенията към него се подават на български език. Предложението 

се подписва от управляващия и представляващ участника или от 

изрично упълномощен с нотариално заверено пълномощно негов 

представител и се подпечатва с печата на участника. Предложение за 

изпълнение на услугата следва да съдържа данни за лицето, което 

прави предложението (ЕИК, седалище/адрес на управление, адрес за 

кореспонденция, телефон, факс, e-mail, банкова сметка, обслужваща 

банка, имена на представляващия дружеството) и срок на валидност.

2. Техническо предложение – по образец;

3. Ценова оферта – по образец. Ценовата оферта се представя в 

отделен непрозрачен, запечатан плик с надпис „Предлагана цена”. 

Пликът с ценовата оферта се поставя в плика с предложението на 

участника. 

4. Декларации по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 1, т. 1  и ал. 5 от ЗОП;

5. Подписан договор - по образец;
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6.Декларация, че лицата, извършващи хамалските услуги ще бъдат 

осигурени за 2014 г. и 2015 г. и между тях и участника 

(работодателя) ще бъдат сключени трудови договори, надлежно 

регистрирани в НАП – свободен текст;

7. Списък на документите, съдържащи се в офертата.

Забележка: Всички документи да бъдат представени в оригинал или в 

заверено от участника копие.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 05/03/2014 дд/мм/гггг
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