
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: 1 Изх. № 425/09.06.2016 г.

Възложител: УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ 
ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД. ИВ.ПЕНЧЕВ ЕАД
Поделение (когато е приложимо): [........ ]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1150
Адрес гр. София, СО Район Триадица, ул. Здраве № 2
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Румяна Христова
Телефон: 02 8956002
E-mail: rumjana.hristova@gmail.com
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[X] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [X] Не__________________________

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[X] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД

Кратко описание: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА 
НУЖДИТЕ НА УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО 
ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД

Място на извършване: хранителните офиси на клиниките в сградата на болницата в гр. София, 
ул. „Здраве” № 2.

Обща прогнозна стойност на поръчката (влв., без ДДС): 70 000 лв. (седмедесет хиляди лева 
без ДДС).

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [X] Не 

Номер на обособената позиция: [ ]

.А. о  п

mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:rumjana.hristova@gmail.com


Наименование: [....... ]

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.:

Изисквания за личното състояние: 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 на Възложителя, посочени 

в обявата и документацията.
Възложителят отстранява от участие в обществената поръчка участник, когато:

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. 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;

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;

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
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;
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.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [....... ]



Технически и професионални способности:
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.
2. За срока на изпълнение на договора участникът трябва да осигури минимум 2 бр. транспортни 

средства за превоз на храна и хранителни продукти, притежаващи удостоверение за регистрация 

на транспортно средство за съответната дейност, издадено от компетентните органи.
3. За изпълнение предмета на поръчката, участникът трябва да осигури за целия срок на 

изпълнение на договора един обект - собствена или наета кухня - майка, отговаряща на обема и 
спецификата на поръчката и изискванията за подготовка и приготвяне на храната, регистрирана 

от компетентен орган.
4. Участникът трябва да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката, в т.ч. 

инструктор по хранене -  минимум един, главен готвач, готвачи, помощни работници в кухнята, 

доставчици на храната до отделенията.
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 1БО 9001:2008 /БДС ЕК 1БО 9001:2008/ или еквивалент, 
с обхват, съответстващ на предмета на процедурата.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места_______________________________________________________

Критерий за възлагане:
[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[X] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Цена Тежест: 60
Име: Съответствие на предложените менюта с диети Хе 1, 8, 9, 15, течно-кашава и 
безглутенова Тежест: 40



Срок за получаване на офертите:
Дата: 20.06.2016 г. Час: (чч:мм) 15:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 16.09.2016 г. Час: (чч:мм) 15:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 21:06.2016 г. Час: (чч:мм) 10:00

Място на отваряне на офертите: гр. София, СО Район Триадица, ул. Здраве № 2, ет. 11

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от 

европейските фондове и програми: [] Да [X] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [........ ]

Друга информация (когато е приложимо): [........ ]

Дата на настоящата обява
Дата: 09.06.2016 г._________


