
Партида 1150 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София,ул. Леге 4

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

оп
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА

DПроект на решение
!ZIРешение за публикуване

ол
ИН на регистрационната форма от ССИ
20170214-01150-00З5(УУУУММDD-ппппп-хххх)

дд мм/гтгг
мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Дело водна информация
Партида на възложителя: 1150
Поделение:
Изходящ номер: от дата
Коментар на възложителя:

РА3ДЕЛI:ВЪ3ЛО~ТЕЛ
!ZIПубличен
ПСекторен
1.1) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА 000664332
АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО ЕНДОКРИНОЛОГИЯ АКАД.
ИВ. ПЕНЧЕВ ЕАД
Пощенски адрес:
СО Район Триадица, УЛ. Здраве N! 2
Град: I код NUTS: Пощенски код: I Държава:
София BG411 1431 BG
Лице за контакт: I Телефои:
Румяна Христова 02 8956001
Електронна поща: Факс:
rumjana.hristova@gmail.com 02 9874145
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
http://www.usbale.com/.
Адрес на профила на купувача (URL):
http://usbale.com/Obshtestveni porachki ZOP.htm.

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
DМинистерство или друг държавен орган, IZIПубличноправна организация

включително техни регионални или местни
подразделения

О Национална агенция/служба DЕвропейска институция/агенция или
международна организация

О Регионален или местен орган Dдругтип:
DРегионална или местна агенция/служба
1.з) Основна дейност
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1.4) Основна дейност
(попълва се от сектор ен възложител)
ОГаз и топлинна енергия
О Електроенергия
О Водоснабдяване
[jТранспортни услуги

ОПощенски услуги
ОЕксплоатация на географска област
ОДруга дейност: _

О Отбрана
DОбществен ред и сигурност
DОколна среда
DИкономически и финансови дейности

I ~Здравеопазване

(попълва се от публичен възложител)
ООбществени услуги О Настаняване/жилищно строителство и места за

отдих и култура
DСоциална закрила
DОтдих, култура и вероизповедание
DОбразование
DДруга дейност: _

РАЗДЕЛ П: ОТКРИВАНЕ
~Откривам процедура
~за възлагане на обществена поръчка
Оза сключване на рамково споразумение
Оза създаване на динамична система за покупки
О конкурс за проект
ОСъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
П.1) Вид на процедурата

ДаО He~

(попълва се от публичен възложител)
ООткрита процедура
ООграничена процедура
ОСъстезателна процедура с договаряне
О Състезателен диалог
ОПартньорство за иновации
ОДоговаряне без предварително обявяване
О Конкурс за проект
~Публично състезание

I [jпряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
DОткрита процедура
ООграничена процедура
ОДоговаряне с предварителна покана за участие
О Състезателен диалог
DПартньорство за иновации
ОДоговаряне без предварителна покана за участие
ОКонкурс за проект
ОПублично състезание

I Г'[Пряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областите отбрана и сигурност)
ООграничена процедура
DДоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
DСъстезателен диалог

I ПДоговяряне без публикуване на обявление за поръчка

РАЗДЕЛ ПI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълва се от публичен въаложител)

ОЧл. 73, ал. 1от ЗОП
Dчл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
ОЧл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
ОЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ПЧл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП

УНП 95bI9381-а849-4f94-88ЬГ-О403с2Г4Ь972



Партида 11 so РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)

ОЧл. 18, ал. 1,Т. 11във вр. Сал. 8 от зоп
~Чл. 18, ал. 1, т. 12 от зоп
ОЧл. 182, ал. 1 във вр. Счл. 79, ал. 1,т. [...] от зоп
ПЧл. 182, ал. 1, т. [...] от зоп

(попълва се от секторен възложител)
Dчл. 132 от ЗОП
DЧл. 18, ал. 1, т. 7 ВЪВВр. с ал. 6 от зап
DЧл. 1з8, ал. 1, т. [...] от зап
Dчл. 1з8, ал. 1 във вр. Счл. 79, ал. 1, т. [...] ОТзап
DЧл. 18, ал. 1, т. 11ВЪВВр. Сал. 8 от зап
Dчл. 18, ал. 1,Т. 12 от зап
DЧл. 182, ал. 1,Т. [...] ОТзап
ОЧл. 182, ал. 1 във вр. Счл. 79, ал. 1,Т. [...] от зап
ОЧл. 141, ал. 1 от зап
ПЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от зап

(попълва се при възлагане на обществени поръчки в областите отбрана и сигуриост)
ОЧл. 160 от зап
ОЧл. 16з, ал. 1 от зап
Fiчл. 164, ал. 1, т. [...] от зап

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА
IV.l) Наименование
ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ДИЕТИ ЗА БОЛНИ ЗА НУЖДИТЕ НА
УНИВЕРСИТЕТСКА СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ПО
ЕНДОКРИНОЛОГИЯ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД

IV.2) Обект на поръчката
ОСтроителство
~Доставки

I ПУслуги
IV.з) Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи,
доставки или услуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
Поръчката 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.
Доставяната храна за лежащо болните трябва да бъде в индивидуални
опаковки от РР - полипропилен за еднократна употребаболнична и по
различни диети, съгласно Сборник рецепти за дие тични ястия за заведенията
за обществено хранене и лечебно - профилактичните заведения, изд.
1984г.на МЗ. Видовете диети и прогнозното количество са определени в

IТехническа специфиция, публикувана в профила на купувача.Посочените
количества по техническата спецификация са ориентировъчни и не пораждат
задължения за УСБАЛЕ "АКАД. ИВ. ПЕНЧЕВ" ЕАД да ги закупи в пълен обем.
IV.4) Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на ДаО He~
околната среда
Критериите, свързани с опазване на околната среда присъстват в: (моля, посочете брой)
техническата спецификация (брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)
изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой)
договорни условия)
IV.S) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/в със Да О HelZl
средства от европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:
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Партида 1150 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия 6)

IV.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции ДаО He~
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):
Разделянето на обществената поръчка на обособени позиции е
нецелесъобразно поради естеството й. Предметът на поръчката не може да
бъде разделен на обособени позиции, тъй като включва взаимосвързани и
последователни ежедневни дейности - ПРИГО'Iвяне и доставка на готова
храна, която ще се доставя на едно място. целта на възлагането на
поръчката в рамките на един предмет без обособяване на позиции е да се
постигне оптимален процес на управление на цялата поръчка и един
отговорен контрагент за изпълнение на дейностите в пълен обем.

IV.7) Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 115000 Валуга: BGN

IV.8) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: ДаО He~
Обща стойност на поръчката, част от която се възлага с настоящата процедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валуга: BGN

Списък на останалите процедури с кратко описание на техния предмет:

РА3ДЕЛV: МОТИВИ
Ул) Мотиви за избора на процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната процедура)

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без
предварително обявление, договаряне без предварителна покана за участие, договаряне
без публикуване на обявление за поръчка, пряко договаряне (когато е приложимо)

V.з) Настоящата процедура е свързана с предходна процедура за възлагане на обществена
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение N' от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален N! -

- (ппппп-уууу-хххх)

V.4) Допълнителната доставка/повторната услуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валуга: 8GN
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Партива 1150 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА (версия б)

РАЗДЕЛVI: ОДОБРЯВАМ
l:8Iобявлението за оповестяване откриването на процедура
Dпоканата за участие

I~документацията

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VП.1) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VП.2) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен NQ (ЕИК)

Пощенски адрес
бул. Витоша N' 18
Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
02 9884070

Адрес за електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

vп.з) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба може да се подава в 10 дневен срок съгласно чл. 197, ал. 1, Т.1 от
зап.

ешение

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VПI.2) Длъжност:
Изпълнителен директор

VIII.1) Трите имена: (Подпис)
Сабина Захариева Захариева

УНП 9SbI 9381-a849-4f94-88bf-0403c2f4b972

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg

