ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА
Предмет: Извършване на пест контрол от лицензирана фирма:
1.Дезинсекция против вредни битови инсекти – хлебарки, мравки, бълхи, мухи
и други в затворени помещения. 2.Дератизация против вредни гризачи в
затворени помещения.
Изисквания към участника:
1. Дезинсекцията и дератизацията да се извършва един път месечно в ден
и час определен с график и се удостоверяват с двустранно подписан протокол
за извършена ДДД обработка.
2. Дейностите да се извършват върху площ от 43 000 кв.м., включващи:
втори сутерен /мазета/ с площ 8 000 кв.м. и етажи – сутерен, партер, първи,
втори, трети и четвърти етаж.
3. При възникване на извънредна необходимост от дезинсекция и
дератизация, участникът да се задължи в срок от 24 часа да посети обекта и
отстрани проблема като допълнителната обработка е за негова сметка.
4. Да извършва всички услуги по пест контрол съгласно нормативните
документи, утвърдени от Министерство на здравеопазването за борба с
вредните насекоми и гризачи : Директива 98 /8/ ЕО; Наредба № 3/24.01.2005 г.;
Закон за здравето и всички останали приложими нормативни актове. Да
отговаря за организацията и безопасността на труда на своите служители и
опазване на околната среда.
5. Всеки участникът да е вписан в регистър на лицата, извършващи
дейности по дезинфекция, дезинсекция и дератизация съгласно чл.21 от раздел
пети на Наредба № 3/ 24.01.2005 г. на МЗ.
6. Изпълняващите длъжностни лица да имат необходимата
правоспособност и да притежават удостоверение за изпълнение на дейността
по ДДД.
7. Участникът да има внедрена система за управление на качеството
EN ISO 9001: 2008, или еквивалент с обхват идентичен или сходен с предмета
на поръчката.
8. Опит в изпълнение на пест контрол през последните три години.
Критерият за възлагане и подписване на Договор е въз основа на
икономически най-изгодна оферта – „най-ниска цена”.
Срок на договора – една година.
Участник, чиято оферта надвишава прогнозната стойност, ще бъде
отстранен от участие.
Документите /офертата/ се представят в запечатан, непрозрачен плик,
върху който се посочват: - наименование на кандидата; - адрес за
кореспонденция; - телефон, факс, електронен адрес; - наименование на
предмета на дейност „Оферта за пест контрол”.
Огледът следва да бъде извършен в рамките на срока посочен в
сайта на ВКС за подаване на оферти – всеки работен ден от 08,30 часа до 16,00
часа с предварително уговорен ден и час на тел.: 02 9219 420 – Димитър
Димитров; 02 9219 606 – Цветан Цветанов.

