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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: [ 3 ] 

 

 

 

Възложител: МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ - КОЗЛОДУЙ 

ЕООД 

Поделение (когато е приложимо): [ ...................... ] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 400 ] Адрес: 

ул.Кирил и Методий №1 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): АНГЕЛ АНГЕЛОВ Телефон: 0878690755 

E-mail: mbalkozloduy@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не Допълнителна 

информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт [] Друг адрес: 

(моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[] Доставки  

[x] Услуги 

Предмет на поръчката: "Приготжяне и доставка на пакетирана храна за пациентите на МБАЛ„Свети Иван 

Рилски - Козлодуй" ЕООД" 

 

 

Кратко описание: Болничната храна трябва да отговаря на изискванията за качество, според 

действащите в страната стандарти и нормативни документи. Участниците трябва да предложат разнообразие 

от индивидуални менюта, съобразени с изискванията за диетичен режим, съобразно „Сборник рецепти за 

диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения", изд. 1984г. и 

Наредба №23 от 19.07.2005г. на МЗ за физиологичните норми за хранене на населението. Към всяка диета 

трябва да бъде предвидено количеството хляб за всяко хранене, а когато не се предвижда готова закуска за 

деня и менюто изисква консумация на такъв, същият да се завиши, съобразно действащите в страната 

стандарти за диетично хранене. Количествата и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка, 

подадена от Възложителя. 

Място на извършване: сградата на лечебното заведение гр.Козлодуй, ул."Кирил и Методий" №1 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [67 500 лева ] Обособени позиции 

(когато е приложимо): [] Да [х] Не 
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Номер на обособената позиция: [ ] 

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: За участника следва да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 

1, т. 1 - 5 и 7 от ЗОП по отношение на настоящата обществена поръчка 
 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Минималното изискване: участникът следва да 

разполага минимум с трима готвачи. Това обстоятелство се доказва с представяне на декларация - списък 

/по приложен образец към документацията/; 

 

 

Икономическо и финансово състояние: [не] Възложителят не поставя изисквания за икономическо и 

финансово състояние 
 

Технически и професионални способности: Документ за собственост или договор за наем, договор за право 

на ползване или друг вид правоотношение за кухнята, в която ще се приготвя храната. Обхвата на 

договорните отношения следва да покриват целия период на действие на договора за доставка сключен с 

Възложителя. Заверено копие от удостоверението за регистрация на кухнята в ОДБХ. Доказателство за 

внедрена НАССР система за контрол на критичните точки. Участника да разполага с минимум 1 брой 

собствено или наето, регистрирано в ОДБХ, хладилно транспортно средство. В случай, че участника 

няма налични собствени транспортни средства, това обстоятелство следва да се докаже със заверени 

копия на договор за отдаване под наем, договор за право на ползване, договор за лизинг или друг вид 

правоотношение за МПС-та, които ще се ползват. Обхвата на договорните отношения следва да покриват 

целия период на действие на договора за доставка сключен с Възложителя. 

 

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо): [не]  

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 

[ не]  

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места 

 

Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[] Цена и качествени показатели 

[] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена 
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [ ........... ] Тежест: [ ] 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [13.01.2020] Час: (чч:мм) [15:00] 

 

Срок на валидност на офертите: 60 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти 

Дата: (дд/мм/гггг) [12.03.2020] Час: (чч:мм) [15:00] 

 

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [14.01.2020г. от 12:00ч.] 

 

Място на отваряне на офертите: [гр.Козлодуй, ул.Кирил и Методий №1, ет.4, стая 405] 

 

 

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 [х] Не 

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ .......................... ] 

 

Друга информация (когато е приложимо): Желаещите да участват в процедурата за възлагане на 

обществената поръчка подават офертата лично или чрез упълномощен представител, или по пощата с 

препоръчано писмо с обратна разписка на адрес гр.Козлодуй, ул. „Кирил и Методий" №1, МБАЛ „Свети 

Иван Рилски - Козлодуй" ЕООД, град Козлодуй до 15:00 часа на 13.01.2020г. До изтичане на срока за 

подаване на оферти всеки участник в процедурата може да промени, допълни или оттегли офертата си. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне 

на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта (с 

входящ номер)". Часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 

приносителя се издава документ. Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или 

куриерска служба, разходите са за негова сметка.  Рискът от забава (фактическо получаване на офертата 

след крайната дата и час) или загубване на офертата се носи от участника. Офертите следва да бъдат 

валидни със срок 60 календарни дни от крайния срок за получаване на оферти. Срокът на валидност на 

офертите представлява времето, през което участниците се обвързват с условията на представените от 

тях оферти. Предложение с по-малък срок на валидност ще бъде отхвърлено от възложителя като 

несъответстващо на изискванията. Възложителят може да поиска писмено (чрез писмо или факс) от 

класираните участници да удължат срока на валидност на офертата до момента на сключване на 

договора. 

Дата на настоящата обява   ИНФОРМАЦИЯ ЗАЛИЧЕНА НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.2 ОТ ЗЗЛД 

Дата: (23.12.2019г) [ .............. ] 

 

 

Възложител 

Трите имена: [ОЛГА ТОШЕВА НИКОЛОВА] 

Длъжност: [УПРАВИТЕЛ] 

 


