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И. ОБЩИ УСЛОВИЯ.

1. Правно основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на 

обществената поръчка, възлагана по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП е съгласно чл. 20, 
ал. 3, от ЗОП, с оглед на което настоящата обществена поръчка ще се проведе при 

спазване на условията и реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на 

оферти с обява.

2. Възложител на обществената поръчка -  съгласно чл. 5, ал. 2, т. 9 от ЗОП е 
изпълнителния директор на УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД

III. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА.

1. Обект на поръчката: Обект на настоящата обществена поръчка е „доставка" по 

смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП.

2. Предмет на възлагане на настоящата поръчка е: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 
ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 
"АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД.

3. Услугата е за приготвяне и ежедневна доставка на закуска, обяд и вечеря за 
болни. Храната следва да се приготвя в деня на доставката. Количеството и 
качеството на ястията да съответстват на утвърдените рецептурници за диетично 
хранене и на всички нормативни изисквания.



Място за изпълнение на поръчката -  хранителните офиси на клиниките в 
сградата на болницата в гр. София на ул. „Здраве" №2, в следните часове:

до 7: 30 часа за закуска;
- до 11:30 часа за обяд;
- до 17:30 часа за вечеря.

Срок за и зп ъ л н ен и е  -  7 месеца от склю чван е  на договора .

5. Прогнозна стойност за изпълнение на предмета на обществената поръчка е до 

70 000 лв. (седемдесет хиляди л е в а ) без ДДС или до 84 000 лв. с ДДС.

IV. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ. ЛИЧНО 

СЪСТОЯНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР.

1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно 

физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на 
условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и на изискванията от 

Възложителя, посочени в обявата и настоящата документация.
2. Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, 

когато:
2.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление по чл. 108а, чл. 159а -  159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 -  217, чл. 219 -  
252, чл. 253 -  260, чл. 301 -  307, чл. 321, 321а и чл. 352 -  353е от Наказателния 
кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета 
страна;

2.3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по 
смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и 
лихвите по тях, към държавата или към общината по седалището на възложителя 
и на кандидата или участника, или аналогични задължения, установени с акт на 
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която 
кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, 
отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила;

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;



б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване 
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за 
подбор;

2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по т. 2 с декларация 

по образец на Възложителя. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 

54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. 

Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители, или се 

позовава на капацитета на трети лица, и за тях не трябва да са налице 

основанията за отстраняване.
Когато участник в обществената поръчка е обединение, участникът ще 

бъде отстранен ако за член на обединението е налице някое от основанията за 

отстраняване.
Документите от компетентните органи, удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 и т. 3 от ЗОП се представят при подписване на 
договора за обществена поръчка от участника, определен за изпълнител.

Възложителят поставя следните минимални изисквания за технически  
и професионални способности на участниците (критерии за подбор):

1. Участникът следва да е изпълнил успешно минимум 2 (две) доставки през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертите, с предмет 

сходен с предмета на поръчката.
*Под сходен предмет следва да се разбира: приготвяне и доставка на храна 

по диети за нуждите на лечебни заведения.
Доказва се чрез представяне на списък, съдържащ доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с 

посочване на стойностите, датите и получателите, придружен с доказателства  

за извършените доставки.
2. За срока на изпълнение на договора участникът трябва да осигури и да 

разполага с минимум 2 бр. транспортни средства за превоз на храна и хранителни 

продукти, притежаващи удостоверение за регистрация на транспортно средство, 

издадено от компетентните органи.
Доказва се чрез представяне на Декларация  -  списък на техническото оборудване 
(транспортни средства], което участ никът  ще осигури за изпълнение на



поръчката, придружен с документ, издаден от РЗИ /  БАБХ, удостоверяващ  

специалното предназначение на автомобилите, а именно за превоз на хранит елни  

продукти.
3. За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да разполага и да 
осигури за целия срок на изпълнение на договора един хранителен обект - 

собствена или наета Кухня - майка, отговарящ на обема и спецификата на 

поръчката, и изискванията за подготовка и приготвяне на храната, регистрирана 

от компетентен орган.
Доказва се чрез представяне на документ за собственост/наем или др. и 
удостоверение за регистрация на хранителен обект, издадено от ОДБХ съгласно чл.12 от 

Закона за храните и /  или посочване на регистрационния номер в публичния 

национален регистър по чл. 14 от Закона за храните.
4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на 

поръчката, инструктор по хранене -  минимум един, главен готвач, готвачи, 

помощни работници в кухнята и доставчици на храната до отделенията.
Доказва се чрез представяне на Декларация -  списък на лицата, чрез които 
участ никът  ще осигури изпълнението на поръчката, придружен от документи за 

удостоверяване на тяхното образование и квалификация.
5. Участникът следва да притежава валиден сертификат, издаден от акредитирана 
институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ 
съответствието на системата за управление на качеството на участника с 1Б0 
9001:2008 /БДС EN 1БО 9001:2008/ или еквивалент, с обхват, съответстващ на 
предмета на поръчката.

Доказва се чрез представяне на валиден сертификат, издаден от акредитирана 
институция или агенция за управление на качеството, удостоверяващ  
съответствието на системата за управление на качеството на участ ника с 1БО 
9001:2008 /БДС EN 1БО 9001:2008/ или еквивалент, с обхват, съответстващ на 
предмета на поръчката.

Участниците доказват съответствието си с критериите за подбор, като 

представят следните документи:
1. Доказателства за извърш ените доставки, описани в Списък, съдържащ 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка.

2. Заверено копие на удостоверения за регистрация на транспортни средства, 

издадени от РЗИ/ БАБХ, удостоверяващи специалното предназначение на 

автомобилите, а именно за превоз на хранителни продукти.
3. Заверено копие на Удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12 
от Закона за храните от БАБХ за един обект за производство и /и ли  търговия с 

храни и /и ли  хранителни продукти и /  или посочване на регистрационния номер в



публичния национален регистър по чл. 14 от Закона за храните и договор за 

собственост/ наем или др. на обекта

4. Доказателства за наличие на квалифициран персонал - Декларация -  списък на 

лицата, чрез които участникът ще осигури изпълнението на поръчката, като се 

посочва длъжността на всеки, придружен от заверени копия от документи за 

удостоверяване на тяхното образование и квалификация.
4. Заверено на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или 
агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на 
системата за управление на качеството на участника с 1Б0 9001:2008 /БДС ЕИ 1БО 
9001:2008/ или еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на процедурата.

Забележ ка: При участ ие на обединение, което не е юридическо лице, 
изискванията за технически възможности и /или  квалиф икация се прилагат към 

обединението участник, а не към всяко от лицат а, включени в него, с изключение 

на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 

необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен 
или административен акт и съобразно разпределението на участ иет о на 

лицат а при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 

обединение, съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП.
Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида 

и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата.
Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение 
на критериите, свързани с техническите способности и професионалната 

компетентност. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии 

за подбор, за доказването на които кандидатът или участ никът  се позовава на 
техния капацитет и за тях да не са налице основанията за от страняване от 

процедурата. За третите лица се прилагат изискванията на чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП.

V. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА.

1. Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с 

изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация.

2. Всеки участник може да представи само една оферта, включваща 

изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката.

3. Не се допуска представянето на варианти.
4. До участие в обществената поръчка се допускат всички български и 
чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.



5. Ако участникът е обединение следва да се представи и документ за 

учредяване на обединението (заверено копие], когато участникът е 

обединение, което не е юридическо лице.
6. Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки 

участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя 

условия.

7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава 
самостоятелно заявление за участие или оферта.
8. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
9. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или 
участници в една и съща процедура
10. Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за 

сметка на участника.

Всяка оферта следва да съдържа:

1. Оферта на участника - по образец, включващ: посочване на единен 

идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ 
и /и ли  друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството 

на държавата, в която участникът е установен, както и адрес, включително и 

електронен, за кореспонденция при провеждане на процедурата;
2. Договор или споразумение за учредяване на обединението (копие], когато 

участникът е обединение, което не е юридическо лице, в който задължително се 

посочва представляващият.
3. Декларация по образец за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т.1 -  5 и 

7 от ЗОП.
4. Доказателства за техническите възможности и квалификацията на участника, 

които задължително включват:
4.1. Списък - декларация съдържащ доставките, които са еднакви или 

сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три 

години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за 

извърш ените доставки.
4.2. Декларация -  списък на техническото оборудване (транспортни 

средства], което участникът ще осигури за изпълнение на поръчката, придружен с 
документ, издаден от РЗИ /  БАБХ, удостоверяващ специалното предназначение на 

автомобилите, а именно за превоз на хранителни продукти.



4.3. Декларация -  списък на лицата, чрез които участникът ще осигури при 

изпълнението на поръчката, като се посочва длъжността на всеки придружен от 

заверени копия от документи за удостоверяване на тяхното образование и 

квалификация..
4.4. Копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция 

или агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на 
системата за управление на качеството на участника с ISO 9001:2008 /БДС EN ISO 
9001:2008/ или еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на процедурата.

5. Техническо предложение, съдържащо:
5.1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата,

не е законният представител на участника;
5.2. Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с

техническите спецификации и изискванията на възложителя;
5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор;

5.4. Декларация за срока на валидност на офертата;
5.5. Друга информация и /и ли  документи:

5.5.1. Декларация с посочване на регистрационния номер в публичния 
национален регистър по чл. 14 от Закона за храните за обект за производство 

и /или  търговия с храни и /и ли  хранителни продукти и /и ли  заверено копие на 
удостоверение за регистрация, издадено на основание чл. 12 от Закона за храните 

от Българската асоциация по безопасност на храните (БАБХ).

6. Ценово предложение -  по образец;
7. Обявата се публикува на интернет - страницата на Възложителя, в 

профила на купувача. В посочения от възложителя срок, участникът следва да 
представи оферта. Същата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от 

участника или от упълномощен от него представител - лично или по поща с 

препоръчано писмо с обратна разписка - до крайния срок за получаване на 

офертите. Върху опаковката участникът посочва предмета на поръчката, адрес 

за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертите се подават до  УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД на адрес: гр. 
София, ул. „Здраве" №2, до  срока, посочен в информацията по П риложение № 

20 от ЗОП.
Възложителят щ е удължи срока за получаване на оферти с най-малко  

3 дни, ако в първоначално определения срок са получени по-малко от три  
оферти. След изтичането на този  срок, Възложителят щ е разгледа и оцени  

получените оферти, независимо от техния брой.



Съгласно чл. 97, ал. 3 от ППЗОП Комисията отваря офертите по реда на 

тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При извърш ване на тези 

действия могат да присъстват представители на участниците на датата и часа, 

обявени в Приложение № 20 от ЗОП, в сградата на УСБАЛЕ „АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" 

ЕАД, намираща се на посочения по -  горе адрес.

Гаранция за изпълнение.
Задължение за представяне на гаранция за изпълнение възниква само за 

участника, определен за изпълнител на обществената поръчка.

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 % (два процента) от 

стойността на договора.

Гаранциите се представят в една от следните форми:
а) депозит на парична сума по сметка на Възложителя;

б) банкова гаранция в полза на Възложителя.

в) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя.
Участникът сам избира формата на гаранцията. Когато участник в процедурата е 

обединение, което не е юридическо лице, всеки от участниците в обединението 

може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата по 

гаранцията или титуляр на застраховката.
При избор на гаранция за изпълнение - парична сума, то тя следва да се внесе 

по банков път по следната сметка:
ИНТЕРНЕШЪНЪЛ АСЕТ БАНК, IBAN: BG91IABG81231000119000, BIC: IABGBGSF.
Ако участникът, определен за Изпълнител, избере да представи гаранцията за 

изпълнение под формата на „парична сума", платена по банков път, документът, 

удостоверяващ платената гаранция, следва да бъде заверен с подпис и печат от 

съответната банка и да се представи в оригинал. В случай че участникът е превел 

парите по електронен път (електронно банкиране), той следва да завери 

съответния документ с подпис и печат.

Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, 

тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е безусловна и неотменима, 

че е в полза на Възложителя и че е със срок на валидност най-малко два месеца 

след изтичане на срока за изпълнение на договора, ако липсват основания за 

задържането на гаранцията.
При предоставяне на гаранция -  застраховка -  тя следва да е в полза на 

възложителя и със срок на валидност най-малко два месеца след изтичане на 

срока за изпълнение на договора. В застраховката трябва да е изрично 

установено, че тя обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на



изпълнителя, както и задължение на застрахователя да извърш и безусловно 

плащане, при първо писмено искане от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, в случай че 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от задълженията си по договора, в 

съответствие с определеното в него.
При представяне на гаранция, в платежното нареждане или в банковата гаранция 

или застраховката изрично се посочва договора, за който се представя 

гаранцията.

Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се 

уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя.
Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди 

спечелилият участник да представи гаранция за изпълнение.
Възложителя освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI. Оценка на офертите.
Критерият за оценка е икономически най-изгодната оферта. К омплексната 

оценка /макс. 100 точки / се и звъ р ш ва  по долупосочените  п оказатели  и 
съ о тветн и те  им относителни тежести по следната формула:

Комплексната оценка /ш ах  100 точки / се изчислява по формулата:

Ко = Пц + Птв + Пс

Показатели и относителната им тежест за определяне на комплексната 
оценка:

№ Показатели Тежест на 
показателите в 
комплексната 

оценка

1 Пц -  Предложена цена до 60 точки

2 Пс -  Съответствие на предложените менюта с диети № 1, 8, 9, 
15, течно-кашава и безглутенова.

до 40 точки

Общо Макс. 100 т.



1. За оценяване на показателя цена на всяка една от диетите, оценката ще 
се извърши при следните тегловни коефиценти:

Показател -  П Относителна  
теж ест в % на 
всеки показател

Максимално 
възмож ен брой  
точки

Символно 
обозначение  
(точките по 
показателя)

Предлагана цена по 
Диета 15 -  П1

15 100 Тцд15

Предлагана цена по 
Диета 9 -  П2

15 100 Тцд9

Предлагана цена по 
Диета 1 -  ПЗ

10 100 Тцд1

Предлагана цена по 
Диета 8 -  П4

10 100 Тцд5

Предлагана цена по 
Диета течно-каш ава -
П5

5 100 ТцдЮ

Предлагана цена по 
Диета безглутенова -
П6

5 100 Тцд1а

..Предлагана цена по Диета 15” -  относителната теж ест в комплексната  
оценка -  15% (0,15).

Точки по показателя (Т цд15) ще се присъждат по следната формула: 
най-ниската предлож ена осреднена цена от участник по Диета 15 (НПОЦУ) 
разделен о на осреднената цена предлож ена от конкретния участник по 
Диета 15 (ОЦПКУ), чиято оф ерта се оценява, умнож ено по максималните  
точки по този  показател -1 0 0  точки.

т  НПОЦУ
Тцд15= ОЦПКУ х 1 0 °

Крайната оценка по П1 ще се формира като получените от всеки  
участник точки се умножат по относителната теж ест за съответния  
показател (0,45), на база следната формула:

П1 = Тцд 15x0 ,15  

където 0,15 е относителната теж ест на показателя.

„Предлагана йена по „Диета 9" -  максималният брой точки по този  
показател е 100, а относителната теж ест в комплексната оценка -  15% (0,15).

Точки по показателя (Тцд9) ще се присъж дат по следната формула: 
най-ниската предлож ена осреднена цена от участник по Диета 9 (НПОЦУ)



разделено на осреднената цена предлож ена от конкретния участник по 
Диета 9 (ОЦПКУ), чиято оферта се оценява, умножено по максималните  
точки по този  показател -1 0 0  точки.

Т ц д 9 = НП°Ц У
цд ОЦПКУ х 100

Крайната оценка по П2 щ е се формира като получените от всеки  
участник точки се умножат по относителната теж ест за съответния  
показател (0 ,20), на база следната формула:

П2 = Тцд 9 х 0,15, 

където 0Д5 е относителната теж ест на показателя.

..Предлагана цена по Диета 8” -  максималният брой точки по този  
показател е 100, а относителната теж ест в комплексната оценка -  10% (0,10).

Точки по показателя (Тцд1) щ е се присъж дат по следната формула: 
най-ниската предлож ена осреднена цена от участник по Диета 8 (НПОЦУ) 
разделено на осреднената цена предлож ена от конкретния участник по 
Диета 8 (ОЦПКУ), чиято оферта се оценява, умножено по максималните 
точки по този  показател -1 0 0  точки.

" « в . - ™ - .  «»

Крайната оценка по П8 ще се формира като получените от всеки  
участник точки се умножат по относителната теж ест за съответния  
показател (0 ,10), на база следната формула:

ПЗ = Тцд8 х 0,10, 

където 0,10 е относителната теж ест на показателя.

„Предлагана цена по Диета 1" -  максималният брой точки по този  
показател е 100, а относителната теж ест в комплексната оценка -  10% (0,10).

Точки по показателя (Тцд1) щ е се присъждат по следната формула: 
най-ниската предлож ена осреднена цена от участник по Диета 1 (НПОЦУ) 
разделено на осреднената цена предлож ена от конкретния участник по 
Диета 1 (ОЦПКУ), чиято оферта се оценява, умнож ено по максималните 
точки по този  показател -1 0 0  точки.

Тцд1 = НПОЦУ х 100 
ОЦПКУ



Крайната оценка по П4 щ е се формира като получените от всеки  
участник точки се умножат по относителната теж ест за съответния  
показател (0,10), на база следната формула:

П4 = Тцд1 х 0,10, 

където 0,10 е относителната теж ест на показателя.

„Предлагана цена по Диета течно-кашава” -  максималният брой точки по 
този  показател е 100, а относителната теж ест в комплексната оценка -  5% 
(0,05).

Точки) ще се присъждат по следната формула: най-ниската
предлож ена осреднена цена от участник по Диета 5 (НПОЦУ) раздел ен о на 
осреднената цена предлож ена от конкретния участник по Диета 5 (ОЦПКУ), 
чиято оферта се оценява, умнож ено по максималните точки по този  
показател -1 0 0  точки.

Тцд 5 = НПОЦУ х 100
оцпк

Крайната оценка по П5 щ е се формира като получените от всеки  
участник точки се умножат по относителната теж ест за съответния  
показател (0,05), на база следната формула:

П5 = Тцд5 х 0,05, 

където 0,05 е относителната теж ест на показателя.

„Предлагана цена по Диета безглутенова " -  максималният брой точки по 
този  показател е 100, а относителната теж ест в комплексната оценка -  5% 
(0,05).

Точки ще се присъж дат по следната формула: най-ниската предлож ена  
осреднена цена от участник по Диета 6 (НПОЦУ) разделен о на осреднената  
цена предлож ена от конкретния участник по Диета 6 (ОЦПКУ), чиято оферта  
се оценява, умножено по максималните точки по този  показател -1 0 0  точки.

^  ,  НПОЦУ
Т ц д 6 =  ОЦПКУ х 1 0 °

Крайната оценка по П6 ще се формира като получените от всеки  
участник точки се умножат по относителната теж ест за съответния  
показател (0,05), на база следната формула:

П6 = Тцд 6 х 0,05, 

където 0,05 е относителната теж ест на показателя.

Комплексната оценка по Показателя цена ще се формира, като сбор от 
индивидуалните оценки по показателите П1+П2+ПЗ+П4+П5+П6.



2. Тежестта на показателя „Съот вет ст вие на предлож енит е м еню т а с 
диети №  1, 8, 9, 15, т ечно-каш ава и безглут енова"  /П с / -  до 40 точки се 
определя от комисията въз основа на степента на съответствие като:

- 0 точки -  не съответстват;

-10  точки -  съответстват в известна теп ен / в част от менютата/;

- 25 точки -  съответстват с малки изключения;

- 40 точки -  напълно съответстват.

Класирането на офертите се извърш ва по низходящ ред на получената 
комплексна оценка, като на първо място се класира офертата с най-висока оценка.

Изготвената комплексна оценка на всеки участник е обект на приемане и 
утвърждаване от всички членове на комисията, което се удостоверява с 
подписването на протокола.

Комисията оценява и класира участниците по степента на съответствие на 
офертите с предварително обявените условия в документацията за участие.

Икономически най-изгодна за възложителя е офертата, събрала сбор от най- 
голям брой точки по определените показатели



VII. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Условия и технически изисквания за изпълнение на поръчката

Услугата е за приготвяне и ежедневна доставка на закуска, обяд и вечеря за 
болни. Храната следва да се приготвя в деня на доставката. Количеството и 
качеството на ястията да съответстват на утвърдените рецептурници за диетично 
хранене. Доставяната храна трябва да се приготвя в обекти, притежаващи санитарно 
разрешително с конкретизиран характер на дейност на обекта. Доставяната храна за 
лежащо болните трябва да бъде придружена със сертификат за годност и качество, 
издаден от оторизиран държавен орган на МЗ или ДВСК. Доставките трябва да се 
извършват в съответствие с установените санитарно-хигиенни изисквания за този 
вид дейности. Доставяната храна за лежащо болните трябва да бъде в 
индивидуални опаковки от РР - полипропилен за еднократна употреба. 
Необходимо е изпълнителят да има на разположение автомобили със стелажи, 
пригодени за превоз на храната и отговарящ на хигиенните изисквания.

Доставките се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на 
лечебното заведение чрез предаване на требвателен лист на лицето, което е 
направило доставката.

Изготвеното ежедневно меню ще се заявява от страна на Възложителя 
предходния ден за следващия.

Доставянето на готовата храна се извърш ва в хранителните офиси на 
клиниките в сградата на болницата в гр. София на ул. „Здраве” №2, в следните 
часове:

до 7: 30 часа за закуска;
- до 11:30 часа за обяд;
- до 17:30 часа за вечеря.

Храната трябва да бъде в определения грамаж за порция и в естетичен вид.
Ежедневно изпълнителят, заедно с готовата храна за пациентите, има 
задължението да доставя и по една проба от ястията за деня. Доставяната храна 
да се придружава от експедиционен лист, в два екземпляра от Изпълнителя, 
включваща брой порции, час и дата на приготвяне, срок за консумация, вписан 
сертификат за месните продукти, удостоверяващ произхода на храната, 
гарантиращ качество и безопасност, разписан от оторизирано лице на 
Изпълнителя. При констатирани пропуски по отношение на качество и 
количество на храната, Възложителят отразява констатацията за информация и 
своевременна реакция от страна на Изпълнителя.



Доставката на храната ще се извърш ва в индивидуални опаковки от РР- 
полипропилен за еднократна употреба, спазвайки Наредба № 2/23.01.2008 г.

Вместимостта на използваните опаковки да е по-голям от определения грамаж на 
ястието.

Изпълнителят е длъжен да осъществява изпълнението на поръчката при 
спазване на всички нормативни изисквания и предписания на компетентните 
органи по отношение на тази дейност. Изпълнителят е длъжен да представя 
изискуемите се по закон документи, които следва да придружават заявките. В 
случай на разлика между направена заявка и извърш ена доставка 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да коригира доставката в рамките на 1 /е д и н /  час.

№ ВИДОВЕ ДИЕТИ Описание Грамаж Ориенти
ровъчен

брой

хранодни

1 Диета 1 -  стомашни 
заболявания

60

2 Диета 8 -  затлъстяване 60

3 Диета 9 -  захарен диабет 8500

4 Диета 15 -  общо рационално 
хранене

11500

5 Диета течно-каш ава -
оперирани пациенти

60

6 Диета безглутенова 20



Прогнозното количество, отразено в настоящата спецификация е направено на 
база 7 месеца.

2. Нормативна уредба, относима към предм ета на възлаганата общ ествена  
поръчка

При изпълнение на поръчката трябва да се спазват техническите 
нормативни актове по изпълнението на доставките, предмет на възлаганата 
обществена поръчка, съгласно:

Закон за храните (Обн. ДВ. бр.90/15.10.1999г„, изм. ДВ. бр. 68/2.08.2013г.

Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиена на храните (Обн., ДВ, бр. 
10/05.02.2016 г.),

Наредба № 4 от 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в 
храните (Обн., ДВ, бр. 12/13.02.2015 г),

Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци,

Наредба № 31/29.07.2004 г. за максимално допустимите количества 
замърсители в храните ( обн., ДВ, бр. 88/08.10.2004 г., изм. ДВ, бр. 51/23.06.2006 г.),

Наредба № 32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 
пазара на месо и черен дроб от домашни птици (Обн. ДВ. бр.29/07.04.2006 г., изм. и 
доп. ДВ. бр. 91/20.11.2012 г.];

Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за 
консумация;

Наредбата за етикетирането и представянето на храните;

Наредба № 36 от 23.03.2006г. за специфичните изисквания при
производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от 
животински произход;

Наредба № 4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и 
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти;

Регламент 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 28.01.2002
г.;

Регламент 852/2004  на Европейския парламент и на Съвета от 29.04.2004 г.

Други относими към предмета на настоящата поръчка.



3. Срок и периодичност на доставките

Периодичността на доставките е, както следва:

Доставките се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на 
лечебното заведение чрез предаване на требвателен лист на лицето, което е 
направило доставката.

Изготвеното ежедневно меню ще се заявява от страна на Възложителя 
предходния ден за следващия.

Доставянето на готовата храна се извърш ва в хранителните офиси на 
клиниките в сградата на болницата в гр. София на ул. „Здраве,, №2, в следните 
часове:

- до 7: 30 часа за закуска;
- до 11:30 часа за обяд;

до 17:30 часа за вечеря.



VIII. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

УЧАСТНИК:........................................................................

Седалище и адрес на управление:..............................

Тел:............................. /Ф акс:.........................../E-mail:

ЕИК/Булстат:....................................................................

Адрес за кореспонденция:............................................

Лице за контакт: ..........................................................................  Длъжност:  ,
адрес:  , Телефон:......................................, email:

Обслужваща банка: ................................. , банков к о д  , номер на банкова
сметка, по която ще бъде възстановена гаранцията:

титуляр на сметката:

Регистрация по ЗДДС:

ОФЕР ТА

за участие в обществена поръчка по реда на Глава 26 от Закона за обществените
поръчки (ЗОП)

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

С настоящото Ви представяме нашата оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА 
БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ""" ЕАД

Декларираме, че сме запознати с обявата и условията за участие в обявената от 
Вас обществена поръчка. Съгласни сме с поставените от Вас условия и ги приемаме без 
възражения.

Запознати сме с проекта на договор, приемаме го и ако бъдем определени за 
изпълнител, ще сключим договор в законоустановения срок.

Декларираме, че ще сключим писмен договор, който включва всички предложения 
от офертата ни.

Декларираме, че при сключването на договор ще представим документи, издадени 
от компетентен орган за удостоверяване на липсата на обстоятелствата, съгласно чл. 58 
от ЗОП.

Декларираме, че при сключването на договора ще представим всички изискуеми 
документи за доказване на съответствието с критериите за подбор.

При изпълнението на поръчката ще използваме/няма да използваме услугите на 
следните подизпълнители (невярното се зачертава):

Наименование на Обхват на дейностите, които ще Размер на участието на



подизпълнителя извършва подизпълнителя в 
в %

Като неразделна част от настоящата оферта, прилагаме:
1. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подписва офертата, не е законният 
представител на участника (ако е приложимо];
2. Декларация по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7 от ЗОП (Приложение № 2 и 2а];
3. Списък- декларация съдържащ доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата (Приложение № 3), придружен с доказателства за 

извърш ените доставки;
4. 1. Декларация -  списък на техническото оборудване (транспортни средства], което 
участникът ще осигури за изпълнение на поръчката. (Приложение № 4], придружен с 
документ, издаден от РЗИ /  БАБХ, удостоверяващ специалното предназначение на 

автомобилите, а именно за превоз на хранителни продукти.
4.2.Декларация -  списък на лицата, чрез които участникът ще осигури при изпълнението 
на поръчката, като се посочва длъжността на всеки (свободен текст], придружен от 
заверени копия от документи за удостоверяване на тяхното образование и 

квалификация.
4.3. Заверено копие на валиден сертификат, издаден от акредитирана институция или 
агенция за управление на качеството, удостоверяващ съответствието на системата за 
управление на качеството на участника с 1Б0 9001:2008 /БДС EN 1БО 9001:2008/ или 
еквивалент, с обхват, съответстващ на предмета на процедурата.

4.4. Документ за собственост/наем или др. и удостоверение за регистрация на хранителен 
обект, издадено от ОДБХ съгласно чл.12 от Закона за храните и / или посочване на 
регистрационния номер в публичния национален регистър по чл. 14 от Закона за 
храните.
5. Техническо предложение (Приложение № 5];

6. Ценово предложение (Приложение № 6);
7. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Приложение №
7];
8. Декларация за срока на валидност на офертата (Приложение № 8];
9. Други документи (описват се, съобразно изискванията в обявата].

Дата:  ПОДПИС и ПЕЧАТ:

___________________ (име и фамилия]

___________________ (длъжност на представляващия участника]



ЗАБЕЛЕЖКА: О ферт ат а се подава на български език.

Приложение № 2

Д Е К Л А Р А Ц И Я

за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените
поръчки

Подписаният:...................................................................................................................
(трите имена]

Данни по документ за самоличност.............................................................................
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването]

в качеството си н а .......................................................................................................................
(длъжност]
на Участник: ...............................................................................................................  в обществена
поръчка по реда на Глава 26 с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ 
ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 'АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ"" ЕАД

Д Е К Л А Р И Р А М :

1. Не съм осъждан(а] с влязла в сила присъда /Реабилитиран съм за:
а] престъпление по чл. 108а, чл. 159а -  159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 -  217, чл. 219 -  252, 
чл. 253 -  260, чл. 301 -  307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
б) престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава-членка или трета страна;;
2. Не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 
седемдневен срок от настъпването им.

ДАТА: .........  ДЕКЛАРАТОР:
(подпис, печат]

ПОЯСНЕНИЕ: Забележка: Декларацията се подава от лицата, които представляват 
участника.



Д Е К Л А Р А Ц И Я
за отсъствие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за обществените

поръчки

Подписаният:...................................................................................................................
[трите имена)

Данни по документ за самоличност.............................................................................
(номер налична карта, дата, орган и място на издаването)

в качеството си н а .......................................................................................................................
(длъжност)
на Участник: ...............................................................................................................  в обществена
поръчка по реда на Глава 26 с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ 
ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 'АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД,

Д Е КЛАР ИР АМ:

1. Нямам задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 
държавата или към общината по седалището на възложителя и на участника, или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен. ИЛИ
- има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.162, 
ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата 
и към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични 
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, но е допуснал разсрочване, отсрочване или 
обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;

(невярното се зачертава)
2. Не е налице неравнопоставеност в случаите по чл.44, ал.5 от ЗОП.
3. Участникът, който представлявам не е предоставил документ с невярно съдържание, 
свързан с удостоверяване на условията, на които следва да отговарят участниците, 
(включително изискванията за финансови и икономически условия, технически 
способности и квалификация, когато е приложимо].



4. Участникът, който представлявам е предоставил изискващата информация, свързана с 
удостоверяване условията, на които следва да отговарят участниците, (включително 
изискванията за финансови и икономически условия, технически способности и 

квалификация, когато е приложимо).
Декларирам, че посочената информация е вярна. Известно ми е, че при деклариране на 
неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от НК.

Декларатор:

Забележка: Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се 
подава от лицето, което може самостоятелно да го представлява.



Приложение № 3
СПИСЪК -  ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОСТАВКИ, ИЗПЪЛНЕНИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 3 ГОДИНИ, 

СЧИТАНО ОТ ДАТАТА НА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА

Подписаният:........................................................................................
(три имена]
Данни по документ за самоличност................................................................. в

(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването]
качеството си н а ..............................................

(длъжност]

(наименование на участника]
участник в обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО 
ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 'АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД

ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен________________________________________________ (посочете
фирмата на участника], е изпълнила през последните 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата, следните доставки, сходни с предмета на поръчката:

№ Предмет на 
доставката

Възложит
ел:

наименова
н и е, адрес,
лице за
контакти
и телефон

Описан
ие на
изпълн
ените
дейнос
ти

Период на
изпълнен
ие

Обща стойно* 
лв. без ДДС

т в

Дата:........................ г. Декларатор:



на техническото оборудване (транспортни средства), които участникът ще 
осигури за изпълнение предмета на възлаганата обществена поръчка

П одписаният: .........................................................................................................................
(три имена)

Данни по документ за самоличност

(номер налична карта, дата, орган и място на издаването)
к а ч е с т в о т о  си на

............................................................................................................(длъжност)
на

(наименование научастника)

Участник в обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО 
ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 'АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД

ДЕ КЛАР ИР АМ:

1. При изпълнение на обществената поръчка ще осигуря следните транспортни 
средства:

№ Вид/марка
на

транспортни
средства

моде
л

Регистрационе 
н номер на 

транспортни 
средства

Извършвана
дейност/предназ

начение

№ на документа за 
регистрация на транспортното 

средство

1 2 3 4 5 6

Дата:. Декларатор:.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО РЕДА НА ГЛАВА 26 С
ПРЕДМЕТ :

"ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА 
„УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО 

ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 'АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ""" ЕАД

ДО:____________________________________________________
[наименование и адрес на възложителя)
От:_________________________________________________
(наименование на участника)
с адрес: г р .________________ул._____________________ №___, тел.:  , факс:
 , e-mail: , Булстат /  ЕИК: , Дата и място на
регистрация по ДДС:___________________________

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашето предложение за изпълнение на обществена 
поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ""" ЕАД
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно условията 
Възложителя, както следва:
1. Срокът за изпълнение на поръчката е до 7 месеца от подписване на договора или до 
70 000 лева без ДДС.

2. Предложение за изпълнение:.......................................

3. Предлагаме следните възможности за рекламации при установяване на липси или 
лошо качество:...............................

4.Прилагаме примерни менюта по посочените диети.

Правно обвързващ подпис:
Дата ... /  ... /  ..._

Име и фамилия

Подпис на упълномощеното лице

Длъжност

Наименование на участника
.......  .... -.........’.................  |



ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ УЧАСТНИК:.................................................................................................
Седалище и адрес на управление: .................... решение № ......г. по ф. д .......... , на ...........съд,
ЕИК/БУЛСТАТ.................. , представляван о т ...................................................... в качеството си на

ОТНОСНО: Възлагане на обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА 
ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА 
БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ 'АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ’ ЕАД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
С настоящото, Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от Вас 
обществена поръчка с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА 
БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ""" ЕАД

Предлагаме да изпълним предмета на обществената поръчка съобразно условията на 
документацията за участие, и при следните условия:

№ ВИДОВЕДИЕТИ Описание Грамаж Цена

Предлагана единична 
цена на храноден в 
лева без вкл.ДДС

1 Диета 1 -  стомашни 
заболявания

2 Диета 8 -  затлъстяване



3 Диета 9 -  захарен диабет

4 Диета 15 -  общо рационално 
хранене

5 Диета течно-кашава -
оперирани пациенти

6 Диета безглутенова

Предложените цени се изписват цифром и словом. При разминаване в изписаното с 
цифри и с думи за вярно ще се приема изписаното с думи.

Приемаме да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата, за 
срок от 90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок за подаване на 
офертите.
До подготвянето на договор, тази оферта заедно с писменото приемане от Ваша страна и 
известие за възлагане на договор ще формират обвързващо споразумение между двете 
страни.

Дата,........................ ПОДПИС И ПЕЧАТ:...........................



за приемане на условията в проекта на договора

Подписаният:.......................................................................................
[три имена]

Данни по документ за самоличност....................................................................

[номер налична карта, дата, орган и място на издаването]
в качеството си н а ...................................................................................

[длъжност]
н а ......................................................................................................... -

[наименование на участника]

Участник в обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И 
ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. 
ПЕНЧЕВ ЕАД,

Д Е К Л А Р И Р А М :

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам условията в него.

Декларатор:.
[дата на подписване]



за срока на валидност на офертата

Подписаният:......................................................................................
(три имена)

Данни по документ за самоличност....................................................................

(номер налична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си н а ...................................................................................

(длъжност)
н а ......................................................................................................... -

(наименование на участника)

Участник в обществена поръчка по реда на Глава 26 от ЗОП с предмет: "ПРИГОТВЯНЕ И 
ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА „УНИВЕРСИТЕТСКА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. 
ПЕНЧЕВ”"" ЕАД,

ДЕ К ЛАР ИР АМ:

Съгласен съм срока на валидност на това предложение да е 90 дни от датата, която е 
посочена в обявата за дата на получаване на офертата.

Декларатор:.
(дата на подписване)



ДОГОВОР

ПРОЕКТ

Д нес, 2016г., в гр. София, между:

УСБАЛЕ "Акад. Ив. Пенчев" ЕАД, вписано в АВ към МП -  Търговски 

регистър с № 000664332, с адрес на управление, гр.София, ул. "Здраве" № 2, 

представлявано от Изпълнителения директор - Проф. д-р Сабина Захариева, 

наричано по-долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, от една страна, от една страна, и
.......................   Е И К .................... , със седалище и адрес на управление:...............

представляван о т .................... -.......................  наричан „ИЗПЪЛНИТЕЛ”,

се сключи настоящият договор за следното:
ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 

Чл.1 (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема и се задължава да 
извърши "ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА "УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ""" ЕАД, съгласно Ценовата 
оферта, неразделна част от договора.

И. СРОК НА ДОГОВОРА 
Чл.2 Настоящият договор се сключва за срок до 7 (седем) месеца или до 70 000 
лева и влиза в сила от датата на подписването му.

III. МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА
Чл.3(1) Доставките се извършват ежедневно по заявки съгласно нуждите на 
лечебното заведение чрез предаване на требвателен лист на лицето, което е 
направило доставката до клиниките на лечебното заведение в гр. София, ул. 
Здраве №2.

(2) Изготвеното ежедневно меню ще се заявява от страна на Възложителя 
предходния ден за следващия.

(3) Доставянето на готовата храна се извърш ва в хранителните офиси на 
клиниките в сградата на болницата в гр. София на ул. „Здраве,, №2, в следните 
часове:

- до 7: 30 часа за закуска;
- до 11:30 часа за обяд; 

до 17:30 часа за вечеря.
(4) Храната трябва да бъде в определения грамаж за порция, в индивидуални 
опаковки от РР- полипропилен за еднократна употреба и в естетичен вид. 
Ежедневно изпълнителят, заедно с готовата храна за пациентите, има 
задължението да доставя и по една проба от ястията за деня. - Доставяната храна



да се придружава от Експедиционен лист, в два екземпляра от Изпълнителя, 
включваща брой порции, час и дата на приготвяне, срок за консумация, вписан 
сертификат за месните продукти, удостоверяващ произхода на храната, 
гарантиращ качество и безопасност, разписан от оторизирано лице на 
Изпълнителя. При констатирани пропуски по отношение на качество и 
количество на храната, Възложителят отразява констатацията за информация и 
своевременна реакция от страна на Изпълнителя.

(5) Хранителните продукти се доставят с транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
(транспортните разходи са включени в цената на стоката) от и за негова сметка 
до складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(6) Товаро-разтоварните работи се извърш ват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

IV. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл.4. (1) Цената за изпълнение на договора, дължима от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е в съответствие с ценовото предложение, в размер на:

(2) Окончателната стойност, по която ще се извърши разплащането, ще се 
определи на база на действително извърш ените доставки, съгласувани с 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след подписване на двустранен приемо -предавателен протокол 
и представяне на фактура - оригинал от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в срок до 60 (шестдесет) 
календарни дни от получаването им.
(3) Разплащанията се извърш ват по банков път, по посочена от 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ банкова сметка:

При Б ан ка: .............................................
IBAN: ..................................................
BIC:.......................................................

V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 
Чл.5 (1). Възложителят е длъжен да приеме доставената от Изпълнителя в 
уговорените срокове и на уговореното място готова храна, когато тя съответства 
по вид, количество и качество на направената заявка.

(2). Възложителят е длъжен да заплаща на Изпълнителя заявената и 
доставена готова храна в уговорения срок.

(3). Възложителят е длъжен да представя на Изпълнителя ежедневни 
заявки за необходимата му готова храна.

(4). Възложителят е длъжен да осигурява свой представител при 
приемането на доставената готова храна за лежащо болни.



(5). Възложителят има право да контролира качеството на доставената 
готова храна и при установаване на нередности, да я връща на Изпълнителя.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл.6 (1). Изпълнителят е длъжен да доставя на Възложителя заявената от 

последния готова храна за лежащо болни в уговорените срокове и съгласно 
нормативните изисквания.

(2). Изпълнителят е длъжен да предава на Възложителя готовата храна, в 
заявените от последната вид и количество, в хранителните офиси на клиниките в 
сградата на УСБАЛЕ „ Акад. Ив. Пенчев” ЕАД, находяща се в гр. София, ул. "Здраве" 
№ 2 .

(3). Изпълнителят е длъжен да извърш ва доставките със собствен 
транспорт и в индивидуални опаковки от РР-- полипропилен за еднократна 
употреба и който следва да отговаря на хигиенните изисквания за транспорт и 
съхранение на хранителни продукти.

(4). Изпълнителят е длъжен да доставя готова храна, отговаряща на 
действащите в Република България стандарти.

(5). Изпълнителят е длъжен да води отчетност на извърш ените доставки 
по изпълнение на този договор, като за целта попълва протокол за всяка 
извършена доставка, който се представя на Възложителя ежемесечно до последно 
число на съответния месец.

(6). Изпълнителят има право да получи заплащане на доставените и 
фактурирани по вид и количество храни в уговорения срок.

VII.РЕКЛАМАЦИИ
Чл.7(1). Възложителят може да предявява пред Изпълнителя рекламации

за:

количество, некомплектност на храната, доставяне на готова 
храна не от уговорения вид /явн и  недостатъци/; 
качество /скрити  недостатъци/ 
други съществени.

(2). Рекламациите за явни недостатъци на храната се правят в момента на 
доставката.

(3). Рекламациите за скрити недостатъци се правят в 3-дневен срок от 
доставката.



(4). В рекламациите се посочват номерът на договора, точното количество 
на получената готова храна, основанието за рекламация и конкретното искане на 
Възложителя.

(5).В 1-дневен срок от получаването на рекламацията Изпълнителят следва 
да отговори на Възложителя писмено и конкретно дали приема рекламацията 
или я отхвърля.

(6). При рекламация за явни недостатъци Изпълнителят е длъжен веднага 
за своя сметка и риск да достави на мястото на доставяне уговорената готова 
храна за лежащоте болни.

VIII. ОТГОВОРНОСТ И САНКЦИИ
Чл.8 ./1 /. За всяка забавена доставка ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка за забава 
в размер на 5 % /п е т /  процента върху стойността на заявката за всеки ден забава. 
/2 / .  Забава на доставките повече от два часа, се счита за отказ от изпълнение на 
поръчката и ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи еднократна неустойка в размер на 10 /  
десет/ % върху стойността на заявката.
/3 / .  Когато при наличие на рекламация ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 
задълженията си по раздел XII от настоящия договор в срок, същият дължи на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ неустойка в размер на 5 % от цената на стоките, за които е 
направена рекламация.
/4 / .  Дължимите неустойки ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ прихваща от дължимите цени, а ако 
сумата е недостатъчна - от гаранцията за изпълнение на договора.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 9 Настоящият договор се прекратява:
(1). с изтичане на срока предвиден в чл. 2 от настоящия договор или при 
достигане на сумата от 70 000 лева без ДДС.

(2). Договорът може да бъде прекратен едностранно от Възложителя при 
виновно неизпълнение или некачествено изпълнение от страна на 
Изпълнителя на 2 /д в е /  заявки на Възложителя;

(3). Възложителят може да прекрати този договор, ако в резултат на 
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни 
своите задължения. В този случай Възложителят дължи на Изпълнителя 
обезщетение за претърпените вреди от сключването на договора.

X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл.10 (1). При подписване на договора ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя гаранция за
изпълнение на договора в размер н а ................... лв. без ДДС представляващи 2 %
(две) на сто от цената на съответната обособена позиция без ДДС.



(2). Гаранцията се предоставя под формата на парична сума по сметка на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, под форма на неотменима или безусловна банкова гаранция или 
застраховка и служи за обезпечение на изпълнението по договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои изцяло или част от Гаранцията за 

изпълнение на Договора при виновно неизпълнение на задължения на 
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по Договора.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не дължи лихви за периода, през който средствата са 
престояли законно при него.
(5) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на договора в срок 
до 30 (тридесет) работни дни, след и зти чан ето  на срока на договора.

XI. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл.11(1). Всички спорове, възникнали във връзка със сключването или 
изпълнението на договора, се уреждат чрез преки преговори между страните, за 
което се съставят споразумителни протоколи.
(2). В случай, че не се постигне съгласие по настоящият договор, или постигането 
на такова не бъде доброволно изпълнено от някоя от страните, спорът се отнася 
за разрешаване от съда.
(3). Страните по настоящия договор не могат да го изменят и допълват, освен при 
условията на чл.116 от Закона за обществените поръчки.
(4). Всички съобщения, свързани с изпълнението на настоящия договор са 
валидни, ако са направени в писмена форма и са подписани от упълномощените 
лица.
(53). При промяна в адреса или данните за контакти на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ , той е 
длъжен да уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, в противен случай последният не отговаря за 
неполучени съобщения, призовки и др.
(6). За всички неуредени въпроси в настоящият договор, се прилагат 
разпоредбите на действащото в страната законодателство.
Настоящият договор се състави в три еднообразни екземпляра -  два за 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и влиза в сила от датата на сключване.

Неразделна част от настоящия договор е :
Приложение:
П риложение № 1 -  Предложение за изпълнение на поръчката на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 2 -  Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
Приложение № 3 -  Гаранция за изпълнение.

ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ: ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:



/  /  /  /

Съгласували:


