
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
1144

Изходящ номер
360

от дата
03-септември-2020

Обявление за поръчка - ЗОП

ЗОП

Раздел І: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование:
ДЪРЖАВНА ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000349062

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Пазарджик

Пощенски адрес:
ул. БОЛНИЧНА №.28

Пощенски код:
4400

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

д-р Дора Тончева Атанасова

Електронна поща:
dpb.pz@abv.bg

Телефон:
+359 34443387

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://dpb-pazardjik.org/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/2498



I.3) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/76083

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/76083

I.4) Вид на възлагащия орган

Публичноправна организация

I.5) Основна дейност

Здравеопазване

Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Ежедневно приготвяне и доставка на болнична храна за пациентите на Държавна психиатрична болница-
Пазарджик – 2020 г.

Референтен номер (в приложимите случаи)
01144-2020-0002

II.1.2) Основен CPV код

15894220

II.1.3) Вид на поръчка

Услуги

II.1.4) Кратко описание

Ежедневно приготвяне и доставка на болнична храна за пациентите на Държавна психиатрична болница -
Пазарджик по различни диети съгласно рецептурника на Министерство на здравеопазването за болнично хранене
по предварителни заявки на Възложителя.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
101520

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не



II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

55520000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Изпълнителят приготвя и пакетира храната в свой обект/помещение за производство и/или търговия с храни и
доставя храната в сградата на Държавна психиатрична болница в гр. Пазарджик, ул. Болнична 28.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

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 определени
на база предходно потребление на възложителя. 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.
Цена за храноден - средно-дневната левова равностойност на един храноден в рамките на седмично меню, да е
не по-висока от 4.50 лева без ДДС /максималната средно-дневна стойност се изчислява за 7 дни, като за един ден
може да е на стойност 5.00 лв., в друг ден 4.00 лева, което средно е 4.50 лева на ден за периода от седем дни.
Оферти, които надвишават посочената средна стойност, ще бъдат отстранявани.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Качество съобразно Методиката за оценка по показателя - 20

Разнообразие на седмично меню съобразно Методиката за оценка по показателя - 20

Цена

Тежест
60

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
101520

Валута
BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки

Продължителност в месеци
12

Тази поръчка подлежи на подновяване
не

II.2.10) Информация относно вариантите



Ще бъдат приемани варианти
не

II.2.11) Информация относно опциите

Опции
да

Описание на опциите
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.

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз

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

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски
регистри

Списък и кратко описание на условията
Участниците следва да разполагат с регистриран обект/помещение за производство и/или търговия с храни,
предмет на обществената поръчка съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от Българска Агенция за
безопасност на храните (БАБХ), Регионална здравна инспекция (РЗИ) и/или Регионална ветеринарномедицинска
служба (РВМС) и/или други действащи еквивалентни разрешителни. Участниците декларират съответствието си с
посоченото обстоятелство и попълват идентификационни данни - №, дата на издаване, орган, който е издар
разрешението в ЕЕДОП - част IV „Критерии за подбор", буква А: Годност или представят сканирано заверено
копие на удостоверение за регистрация на обект/помещение за производство и/или търговия с храни, предмет на
обществената поръчка, с което разполага участникът съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от БАБХ, РЗИ
и/или РВМС и/или други действащи еквивалентни разрешителни.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото състояние на участниците в
процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Списък и кратко описание на критериите за подбор
1. Обект за производство и/или търговия с храните - предмет на обществената поръчка;

2. Техническо оборудване и транспортни средства, с които кандидатът разполага за изпълнението на
обществената поръчка;
3. Да разполага с неоходимия брой технически лица, включително такива, отговарящи за контрола на качеството
с образование/квалификация и опит в сферата, в която е включен предметът на поръчката.



Изисквано минимално/ни ниво/а (в приложимите случаи)
1. Да притежава кухня за търговия/производство на храна със съответното разрешително от БАБХ – участникът
декларира това обстоятелство и основанието, на което използва тази база - собственост, наем или др. в ЕЕДОП,
част IV „Критерии за подбор", буква В: Технически и професионални способности, «Технически съоръжения и
мерки за гарантиране на качество».
2. Списък за техническото оборудване - участникът следва да притежава /собствени или наети/ минимум два броя
автомобили с разрешително за превоз на готова храна, издадено от органите на съответната ОДБХ към БАБХ по
Закон за храните – участникът декларира това обстоятелство в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор", буква В:
Технически и професионални способности, «Инструменти, съоръжения или техническо оборудване», като
посочва транспортните средства, предназначени за превоз на готова храна.
3. Служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка - участникът
следва да разполага с един инструктор по хранене /диетолог, който има поне двугодишен стаж по специалността;
един калкулант, който има поне двугодишен стаж по специалността; двама готвачи със завършено средно
образование специалност ”Готвач”, „Технология на храните” или еквивалент, с не по-малко от 5 години стаж по
специалността. Участникът декларира това обстоятелство в ЕЕДОП, част IV „Критерии за подбор", буква В:
Технически и професионални способности – «Технически лица или органи за контрол на качеството» и
«Образователна и професионална квалификация»

Раздел ІV: Процедура

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура

Публично състезание

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)
не

IV.2) Административна информация

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата
24-септември-2020

Час
23:59

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие

Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
6

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата
28-септември-2020

Час
12:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация



VI.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

За участниците не следва да са налице основанията за отстраняване по чл. 54 и чл. 55 ЗОП, както и
специфичините национални основания за отстраняване, посочени подробно в документацията за обществената
поръчка. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 или по чл. 55, ал. 1 от ЗОП има право да
представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на
съответното основание за отстраняване.
Условията за изпълнение на поръчката, техническата спецификация и количества, проект на договор и др. са
посочени в документацията за участие. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение
в размер на 2% от стойността на договора, както и документи по чл. 112 от ЗОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg

Телефон
+359 29884070

Факс
+359 29807315

Интернет адрес:(URL)
http://www.cpc.bg

VI.4.3) Подаване на жалби

Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби
Решението подлежи на обжалване пред КЗК относно неговата законосъобразност от всяко заинтересовано лице
в 10-дневен срок при условията на чл. 197, ал. 1, т. 4 ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

03-септември-2020


