
Деловодна информация

Обявление за публикуване

Партида на възложителя
393

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:
ПСИХИАТРИЧНА БОЛНИЦА "СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000689232

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.София

Пощенски адрес:
ж.к. ГНИЛЯНЕ

Пощенски код:
1282

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Lyudmila Stankova Dragomirova-Mitova

Електронна поща:
lyusi.dm@abv.bg

Телефон:
+359 885890558

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.zop.dpbivanrilski.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/28896

I.3) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/159211



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/159211

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 ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НАСТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН
РИЛСКИ ”

II.1.2) Основен CPV код

55300000

II.1.3) Вид на поръчка

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметнапоръчката: „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА ЗА
СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”.Заявкитезадоставкатанахранатасепредаватпофаксилиелектроннапоща.
            Изпълнителят трябва да извършва доставката на приготвената храна по местонахождение на ДПБ „СВ.ИВАН
РИЛСКИ ”.
Всеки вид ястие, доставяно от изпълнителя, трябва да бъде придружено от сертификат и/или друг еквивалентен
документ, указващ произхода, качеството, срока на годност на ястието и условията за неговото съхранение.
Изпълнителят предоставя ежедневни калкулационни ведомости и приемно-предавателен протокол /в два
екземпляра по един за всяка от страните/.
Изпълнителят предоставя седмични менюта заверени отдиетолог за съгласуване с главната медицинска сестрана
при ДПБ Св.ИванРилски. Седмично меню,  ще се подава от изпълнителя не по-
късно от последния работен ден на предходната седмица. Седмичното меню ще се изготвя в съответствие с
посочените в ценовото предложение дневни менюта.

II.1.5) Прогнозна обща стойност

Стойност, без да се включва ДДС
197708

Валута
BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не



II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
ДПБ "Св. Иван Рилски"

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Предметнапоръчката: „ЕЖЕДНЕВНО ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ХРАНА (КЕТЪРИНГ) ЗА НУЖДИТЕ НА ЗА
СТАЦИОНАРА НА ДПБ „СВ.ИВАН РИЛСКИ ”
- по предварителни заявки.

Заявкитезадоставкатанахранатасепредаватпофаксилиелектроннапоща.

Изпълнителят трябва да извършва доставката на приготвената храна по местонахождение на ДПБ „СВ.ИВАН
РИЛСКИ ”.
Всеки вид ястие, доставяно от изпълнителя, трябва да бъде придружено от сертификат и/или друг еквивалентен
документ, указващ произхода, качеството, срока на годност на ястието и условията за неговото съхранение.
Изпълнителят предоставя ежедневни калкулационни ведомости и приемно-предавателен протокол /в два
екземпляра по един за всяка от страните/.
Изпълнителят предоставя седмични менюта заверени отдиетолог за съгласуване с главната медицинска сестрана
при ДПБ Св.ИванРилски. Седмично меню, ще се подава от изпълнителя не по-късно от последния работен ден на
предходната седмица. Седмичното меню ще се изготвя в съответствие с посочените в ценовото предложение
дневни менюта.
График

От11:30 часадо 12:00 часа следва да бъде доставян обяда

От 16.00 часа до 17:00 часа следва да бъде доставяна вечерята и закуската за следващия ден.

Графикът ще може да бъде променян по взаимно съгласие между изпълнителя и възложителя по договора.

Обемнапоръчката –/среднодневно125- 130/бройпациенти и дежурниекипи/

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
197708

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
не

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
Възложителят не поставя изисквания за годност (правоспособност).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Списък и кратко описание на критериите за подбор
Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални възможности

Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

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
22-септември-2021

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)
3



IV.2.7)
Условия за отваряне на офертите

Дата
24-септември-2021

Час
11:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

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

Това представлява периодично повтаряща се поръчка
не

VI.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
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

Факс
+359 29807315

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

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Държава
България

Град
София

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Пощенски код
1000



Електронна поща
delovodstvo@cpc.bg

Телефон
+359 29356113

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
Съгласно чл. 196, ал. 1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възложителите по процедура за
възлагане на обществена поръчка. Съгласно разпоредбата на чл. 197, ал. 1, т. 4 от ЗОП жалбата може да се подава
в 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 179 от ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и/или
решението за одобряване на обявлението за изменение или за допълнителна информация.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

02-септември-2021


	

