Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Решение за публикуване
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

Хранително-вкусова промишленост
Храни, хранене и диетика

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида

1144
Изходящ номер

3 - 359

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
I.1)

Наименование и адрес
Официално наименование

ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА
Национален регистрационен номер

000349062
Пощенски адрес

ул. БОЛНИЧНА №.28
Град

гр.Пазарджик
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Пощенски код

4400
Държава

България
Лице за контакт

д-р Дора Тончева Атанасова
Телефон

+359 34443387
Електронна поща

dpb.pz@abv.bg
Основен адрес (URL)

http://dpb-pazardjik.org/
Адрес на профила на купувача (URL)

https://app.eop.bg/buyer/2498

I.2)

Вид на възложителя

Публичноправна организация
I.3)

Основна дейност

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Не
Поръчка за социални и други специфични услуги

Не
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
II.1)

Вид на процедурата

Публично състезание

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Правно основание

Чл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1)

Наименование

Ежедневно приготвяне и доставка на болнична храна за пациентите на Държавна психиатрична болницаПазарджик – 2020 г.
IV.3)

Обект на поръчката

Услуги
IV.4)

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.

Ежедневно приготвяне и доставка на болнична храна за пациентите на Държавна психиатрична болница Пазарджик по различните диети, съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично
хранене по предварителни заявки на Възложителя.
Диетите, с които лечебното заведение работи са: Диета № 9 – диабетно болни; Диета № 15 – обща диета. Менюто
на болните включва: закуска; обяд – основно ястие и десерт или супа или плод; вечеря - основно ястие и кисело
мляко. Към всяка диета да бъде предвидено и необходимото количество хляб – до 360 гр. на ден /1 филия е 40
гр./.
Прогнозно количество хранодни - около 1700 месечно или 20400 годишно. Посочените количества са
ориентировъчни – могат да бъдат надвишени или занижени според нуждите на възложителя.
ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца Възложителят си запазва правото на „опция за допълнителни
доставки”, за 180 хранодни месечно или 2160 годишно, в размер до 9720,00 лв. без вкл. ДДС при необходимост от
допълнителни количества порции. Стойността на опцията е включена в прогнозната стойност на поръчката.
IV.5)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не
IV.6)

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

Не
IV.7)

Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

Обществената поръчка е за доставка на готова храна на ежедневна база по предварителни заявки по диети, вид и
количество, които няма как да бъдат разделени по позиции.
IV.8)

Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

101520
Валута:

BGN
IV.10)

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ V: МОТИВИ

V.1)

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

Възложителят се определя като публичен по смисъла на чл. 5, ал. 2, т. 14 ЗОП. Общата прогнозна стойност на
поръчката с предвидените опции попада в категорията на чл. 20, ал. 2, т. 2 ЗОП. Изложеното налага избора на
процедура по чл. 18, ал. 1, т. 12 във вр. с чл. 176 ЗОП – публично състезание. Процедурата ще осигури максимална
прозрачност и участие на възможно най-широк кръг заинтересовани лица, като по този начин ще се гарантира в
максимална степен качествен избор на изпълнител за осъществяване на поръчката.

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ
обявление
документация

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

000698612
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

София
Пощенски код

1000
Държава

Република България
Телефон

+359 29884070
Факс

+359 29807315
Адрес за електронна поща

cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес

http://www.cpc.bg
VII.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1)

Име и фамилия:

д-р Дора Тончева Атанасова
VIII.2)

Длъжност:

Директор

