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:49-01.06 /16.01.2020г.

Възложител: [СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ПО ПНЕВМОФТИЗИАТРИЧНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНО ЛЕЧЕНИЕ И РЕХАБИЛИТАЦИЯ ”ЦАР
ФЕРДИНАНДІ”ЕООД]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [683 ]
Адрес: [с. Искрец, обл. Софийска, кв. Санаториума]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Людмила Тодорова]
Телефон: [07163-2571]
E-mail: [tzarferdinand@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
[Х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБПФЗДПЛР ”ЦАР
ФЕРДИНАНД І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца]
Кратко описание: [Доставка на хранителни продукти за нуждите на СБПФЗДПЛР ”ЦАР
ФЕРДИНАНД І”ЕООД с.Искрец за период от 12 месеца. Видовете храни и хранителни продукти,
техните количества и обем се съдържат в се съдържат в нарочна спецификация]
Място на извършване: [с. Искрец, обл. Софийска, кв. Санаториума]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [69 800 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
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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 участниците не следва да са налице основанията по чл.
54, ал. 1, от ЗОП. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да
представи доказателства, че е предприел мерки по чл. 56, ал.1 ЗОП, които гарантират неговата
надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване, освен ако не е налице
изключението по чл. 56, ал. 5 ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [НЕ]
Икономическо и финансово състояние: [НЕ]
Технически и професионални способности: [1. Хранителни продукти да отговарят на
изискванията на Закона за храните, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Наредба
№23/17.05.2001 год. за условията и изискванията за представяне на хранителна информация
при етикетирането на храните, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиена на храните, Наредба за
изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци, както и
на всички други нормативни изисквания за безопасност и качество на хранителни продукти,
регламентирани в европейското и националното законодателство.
2. Предлаганите/доставяните хранителни продукти да не съдържат генетично
модифицирани организми.
3. Всеки доставен продукт да има остатъчен срок на годност не по-малко от 70
(седемдесет процента) към датата на доставка.
4. Всеки доставен продукт да е съхраняван в сухи, чисти, хладни и проветриви
складови помещения. Хранителните продукти, да не се съхраняват и транспортират с
изделия, които могат да им предадат страничен мирис и вкус.
5. Всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, съдържащ най-малко
следната информация: производител, вид на стоката, количество, дата на производство, срок
на годност и да е придружена със сертификат за качество, в който да е вписан ТД №
(технологична документация) на производството или друг аналогичен документ, съгласно
изискванията на Закона за храните.
6. Хранителните продукти да са пакетирани и етикетирани с пълна информация
за продукта, с щемпъл с датата на производство, производител и срок на годност. В случай, че
опаковката на даден продукт не е фирмена, оригинална, доставчикът трябва да я опакова и да
постави етикет с пълна информация за продукта и да я завери с печат на фирмата и текст:
Вярно с оригинала.
7. Хранителните продукти от животински произход да са придружени с
ветеринарномедицинско свидетелство, експертен лист и сертификат за произход и качество.
8. Доставките да се извършват при спазване на всички нормативно определени
хигиенни и санитарни изисквания. Некачествени хранителни продукти не се приемат,
като това се установява с протокол в деня на доставката в присъствие на представител на
фирмата-изпълнител и представител на Възложителя.
9. В придружителния документ на замразените зеленчуци да бъде посочена
минималната трайност и срока, през който бързо замразените храни могат да се съхраняват
от купувача и температурата на съхранение.]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
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увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[Х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [Цена на продукта]
Тежест: [50 точки ]
Име: [Качество на продукта]
Тежест: [15 точки ]
Име: [Остатъчен срок на годност на продуктите] Тежест: [10 точки ]
Име: [Срок на изпълнение на доставката]
Тежест: [10 точки ]
Име: [Гаранция за попълване на липсите]
Тежест: [15 точки ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [27.01.2020]
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 27.04.2020]

Час: (чч:мм) [15:30]

Час: (чч:мм) [15:30]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 29.01.2020]
Час: (чч:мм) [10:00]
Място на отваряне на офертите: [село Искрец, кв. Санаториума, зала на I-ви етаж на
Болницата ]

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): [……]
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