Партида:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2014/24/ЕС / ЗОП
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които
отговарят за процедурата)
Официално наименование:
Национален регистрационен номер: ²

Многопрофилна болница за активно лечение Д 107507217
-р Тота Венкова АД
Пощенски адрес:

ул. Д-р Илиев Детския
Град:

код NUTS:

Пощенски код:

Държава:

Габрово

BG322

5300

BG

Лице за контакт:

Телефон:

Петя Попова - Специалист обществени
поръчки

+359 66800638

Електронна поща:

Факс:

targovembalgabrovo@gmail.com

+359 66804424

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):

http://mbalgabrovo.com/
Адрес на профила на купувача (URL):

http://zop.mbalgabrovo.com/
I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки
I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (URL)
http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения
Национална или федерална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239

Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друг тип: ______________

Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура
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Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друга дейност: ______________

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка
II.1.1) Наименование:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на
АД”

МБАЛ

„Д-р Тота Венкова

Референтен номер: ²

15000000
____

II.1.2) Основен CPV код:
Допълнителен CPV код: ¹ ²
II.1.3) Вид на поръчка
Строителство

Доставки

Услуги

II.1.4) Кратко описание:

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на МБАЛ „Д-р Тота Венкова
АД” включваща 7/седем/ самостоятелно обособени позиции подробно
описани в ГЛАВА ΙΙ ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ.
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Хляб и хлебни изделия
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Мляко и млечни продукти
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Месо, месни продукти и яйца
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 Пресни плодове и зеленчуци
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №5 Плодови, зеленчукови и месни консерви
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №6 Пакетирани варива, тестени изделия и подправки
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №7 Други хранителни продукти
II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
136406.50
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Да
Не
Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1
1

Хляб и хлебни изделия

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
15810000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

1.1Хляб бял(нарязан)650гр.бр.16 000
1.2Хляб типов(нарязан)650гр.бр.5 000
1.3Питка130гр.бр.2 900
1.4Козунак 700гр. бр.2 000
1.5Кифла с пълнеж 100гр. бр.100
1.6Тутманик 100гр. бр.100
1.7Милинка 100гр. бр.200
1.8Бюрек. 200гр.бр.100
1.9Геврек 200гр.бр.1 000
1.10Закуска с колбас 160гр.бр.100
1.11Закуска с кренвирш 140гр.бр.100
1.12Пица 200гр.бр.100
1.13Баница 170-180 гр.бр.100
1.14Кашкавалка 150гр.бр.1 000
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
22091.67
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239

Да

Не
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средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може на намерите в профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №: 2
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
15511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
15540000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

2.1кисело мляко 2 % 400 гр.бр.7 000
2.2 прясно мляко 2 % л.250
2.3бяло саламурено сирене от краве млякокг.5 000
2.4топено сирене 140гр.бр.200
2.5кашкавал тип „Витоша” кг.1 300
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
45966.25
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може на намерите в профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Месо, месни продукти и яйца
3

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
15100000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
03142500
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

3.1месо свинско кг.70
3.2месо телешко кг.15
3.3кайма смес (60% телешко месо / 40% свинско месо)кг.270
3.4пилешки бутчета (натурални)кг.1 400
3.5пилешки шишчета (100гр.)бр.500
3.6кебапче свинско (50гр.)бр.500
3.7телешко шкембекг.15
3.8шунка свинска кг.2 200
3.9шпеков салам траенкг.50
3.10кокоши яйца размер Мбр.6 500
3.11кренвиршкг.20
3.12бяла риба филе кг.50
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
18327.04
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може да откриете на профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция №4 Пресни плодове и зеленчуци
4

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
03200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

4.1картофикг.2 000
4.2морковикг.700
4.3луккг.500
4.4зеле кг.350
4.5чушкикг.30
4.6тиквичкикг.30
4.7краставицикг.30
4.8доматикг.50
4.9спанаккг.40
4.10магданозкг.25
4.11маслиникг.900
4.12ряпакг.20
4.13син патладжанкг.30
4.14портокаликг.100
4.15кивикг.5
4.16бананикг.10
4.17ябълки кг.5
4.18гроздекг.5
4.19мандарини кг.5
4.20червено цвеклокг.50
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
7814.58
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
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II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може да откриете на профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция №5 Плодови, зеленчукови и месни консерви
5

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
03200000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

5.1домати небелени 680гр.бр.1 000
5.2гювеч.680 гр.бр.20
5.3 доматено пюре 680 гр.бр.150
5.4лютеница 320 гр.бр.150
5.5гъби 680 гр.бр.40
5.6конфитюр 360гр.бр.20
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Валута:
Стойност, без да се включва ДДС:
1788.08
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може да откриете на профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция №6 Пакетирани варива, тестени изделия и подправки
6

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
15872200
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
Основен CPV код: ¹
15850000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

6.1макароникг.1 300
6.2фидекг.1
6.3слънчогледово олио пластм.бут.1лкг.1 000
6.4 фасул зрялкг.500
6.5лещакг.300
6.6брашно тип ”500”кг.180
6.7оризкг.700
6.8захаркг.150
УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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6.9картофено пюрекг.130
6.10червен пипер млянкг.10
6.11сол готварскакг.90
6.12нишестекг.70
6.13оцет бут.- 0,7лкг.40
6.14 грискг.4
6.15 чубрицакг.10
6.16 джоджен10гр.бр.100
6.17чайкг.1
6.18 черен пипер 10гр.бр.100
6.19канела 10гр.бр.10
6.20ванилия 2гр.бр.100
6.21грухана пшеницакг.4
6.22замразен грахкг.30
6.23маргарин 0,500г(за готвене)кг.700
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
13228.21
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
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Идентификация на проекта:
II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може да откриете на профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹
II.2.1) Наименование: ²

Обособена позиция №7 Други хранителни продукти
7

Обособена позиция №:
²

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹
15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²
____
ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:

МБАЛ Габрово
код NUTS:¹ BG322
II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

7.1минерална вода 500 мл.бр.2 800
7.2кафе мляно еспресо 100 гр. бр.2 200
7.3шоколад 250 гр.бр.2 200
7.4натурален сок 250 гр.бр.4 100
7.5обикновени бисквити 330гр.кг.1
7.6шоколадова вафла 50гр.бр.4 400
7.7кроасан с пълнеж 55гр.бр.22 000
7.8суха паста 50гр.бр.1 800
II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на обществената поръчка
II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС:
Валута:
27190.67
BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни: ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

Да

Не

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
II.2.11) Информация относно опциите
Опции
Описание на опциите:

Да

Не

Да

Не

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог
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
Идентификация на проекта:

Да

Не

II.2.14) Допълнителна информация:

Повече информация може да откриете на профила на купувача, на следния
адрес: http://zop.mbalgabrovo.com/auction/233/

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие
ІІІ.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:

Участникът следва да има на разположение обект (помещение/склад
собствен или нает при изпълнението на поръчката), регистриран от
Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение
на обекта. Помещението/склада трябва да имат валидни санитарни
разрешителни по чл.12 от Закона за храните - „Удостоверение за
регистрация”.
Следва да се има предвид, че регистрацията на съответния обект се
изисква за определената група храни, спрямо обособената позиция, за
която участникът кандидатства.
За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предостави информация за с посочване на номер на Удостоверение за
регистрация в Част IV: Критерии за подбор, Раздел А „Годност“ от ЕЕДОП
- Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там
отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на
възложителя информация.
ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

Възложителят не предявява в настоящата процедура изисквания за
икономическото и финансово състояние по смисъла на чл.61 от ЗОП.
ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:

1. През последните 3 (три) години назад от датата на подаване на
офертата, или в зависимост от датата, на която участникът е учреден или
е започнал дейността си, да е изпълнил минимум 1 (една) дейност с
предмет и обем, идентични или сходен с този на обособената позиция, за
която кандидатства.
ЗАБЕЛЕЖКА: Под „дейности с предмет и обем, сходни с тези на обособената
позиция, за която кандидатства” следва да се разбира:

УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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За обособена позиция №1 Хляб и хлебни изделия
За обособена позиция №2 Мляко и млечни продукти
За обособена позиция №3 Месо, месни продукти и яйца
За обособена позиция №4 Пресни плодове и зеленчуци
За обособена позиция №5 Плодови, зеленчукови и месни консерви
За обособена позиция №6 Пакетирани варива, тестени изделия и подправки
За обособена позиция №7 Други хранителни продукти
2. За обособени позиции от №1 до №6 включително Участникът следва да е
внедрил и да прилага система за качеството ISO 22000:2005 или по-нов
или еквивалентен, с обхват, сходен с предмета на настоящата
процедурата. Доказва се със сертификат. Сертификатът трябва да е
валиден и да е издаден от независими лица, които са акредитирани по
съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция
"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по
акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за взаимно
признаване на Европейската организация за акредитация, за съответната
област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а,
ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на
съответствието. Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени
от органи, установени в други държави членки.
3. Участникът следва да има на разположение за изпълнение на обособена
позиция №2 и обособена позиция №3, като за останалите обособени позиции
е неприложимо изискване, минимум 1(един) брой транспортно средство
(хладилни автомобили) - за превоз на всички хранителни продукти от
животински произход – (собствено, наето, на лизинг или преотстъпено).
Това изискване е приложимо независимо дали съответният участник участва
за изпълнение само на една от горепосочените обособени позиции или ще
участва и за двете едновременно. Т.е. минималният брой на транспортните
средства остава 1(един) брой, ако даден участник подаде оферта за
участие само за изпълнение на обособена позиция №2, само за изпълнение
на обособена позиция №3,или подаде оферта за изпълнение и на двете
обособени позиции. Следва да се има предвид, че това условие не
ограничава и не възпира по никакъв начин участниците да участват и по
останалите обособени позиции. Изискването е приложимо, ако в подадената
оферта на участник в процедурата, той съответно е декларирал, че ще
участва и е подал документи за участие по която и да е от двете
обособени позиции.
4. Участникът следва да има на разположение за изпълнение на обособена
позиция №1, обособена позиция №4, обособена позиция №5, обособена
позиция №6 и обособена позиция № 7 минимум 1(един) брой транспортно
средство за превоз на хранителни продукти от неживотински произход
(консерви, подправки, плодове, зеленчуци и др.) (собствено, наето,на
лизинг или преотстъпено). Това изискване е приложимо независимо дали
съответният участник участва за изпълнение само на една от
горепосочените обособени позиции или ще участва и за двете
едновременно. Т.е. минималният брой на транспортните средства остава 1
(един) брой, ако даден участник подаде оферта за участие само за
изпълнение на №1, обособена позиция №4, обособена позиция №5, обособена
позиция №6 и обособена позиция № 7 или подаде оферта за изпълнение в
комбинация едновременно от две, три, четири или пет от описаните
обособени позиции. Следва да се има предвид, че това условие не
ограничава и не възпира по никакъв начин участниците да участват и по
останалите обособени позиции. Изискването е приложимо, ако в подадената
оферта на участник в процедурата,той съответно е декларирал, че ще
участва и е подал документи за участие по която и да
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

1. Участникът следва да предостави информация за изпълнени дейности с
предмет, идентични или сходни с предмета на поръчката и обема като
попълни Списъка посочен в Част Част IV: Критерии за подбор, Раздел
В„Технически и професионални способности”, 1б от ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
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изиска доказателства за извършените и посочените в ЕЕДОП доставки във
вид на Удостоверения/Референции или други документи с които се доказва
тяхното изпълнение.
2. За удостоверяване на това обстоятелство участниците следва да
предоставят информация с посочванe на валиден сертификат за въведена
система за качеството, с обхват съгласно предмета на поръчката,
издаденна името на участника в Част IV: Критерии за подбор, Раздел Г от
ЕЕДОП - Тази информация се попълва в т. „тази информация достъпна ли е
безплатно за органите от база данни в държва ачленка на ЕС“ – там
отбелязва „да“ за да се отвори полето и да се впише необходимата на
възложителя информация.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
изиска доказателства за наличието и прилагането на система за
качеството ЕN ISO 22000:2005 или по-нов или еквивалентен, с обхват
сходен с предмета на настоящата процедура във вид на сертификат.
Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден от независими лица,
които са акредитирани по съответната серия европейски стандарти от
Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация" или от друг
национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното
споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за
признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация
на органи за оценяване на съответствието. Възложителят приема
еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други
държави членки.
3 и 4 - За удостоверяване на обстоятелства по т. 3 и 4 участниците
следва да предоставят информация с посочванe на
информацията /„Удостоверение за регистрация на транспортното средство”
от ОДБХ, за превоз на всички хранителни продукти от животински произход
и/или „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от РЗИ –
за автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти
от неживотински произход (консерви, подправки, плодове, зеленчуци и
др.)/ в Част IV: Критерии за подбор, Раздел В „Технически и
професионални способности“ от ЕЕДОП.
Съгласно изискванията на чл.67, ал.5 и ал.6 от ЗОП Възложителят може да
изиска доказателства във вид на списък, в който се упоменава вида,
регистрационния номер, собствеността, номера на Удостоверенията за
регистрация на транспортните средства и вида на доказателствата за
удостоверяване на изискванията.
В случай че информацията не е достъпна, необходимо условие е да се
представят копия на документи, за удостоверяване на декларираните
обстоятелства.
ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:
ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

1. Не може да участва в провежданата обществена поръчка участник при
който са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, чл.55, ал.1, т.1, от
ЗОП, както и обстоятелствата, описани в документацията водещи до
отстраняване на офертата.
2. Възложителят няма да отстрани от поцедурата кандидат или участник на
основание чл.55, ал.1, т.1 от ЗОП ако се докаже, че същият не е
преустановил дейността си и ев състояние да изпълни поръчката съгласно
приложмите национални правила за продължаване на стопанската дейност на
УНП: 994dfdc4-7aa6-4c42-bb93-8987de53d239
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държавата, в която е установен.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание
IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:
Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание
IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²
Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи
В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
на договарянето или на диалога
Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти
IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с
договаряне)
Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори
IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:
IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки
(GPA)

Да

Не

IV.2) Административна информация
IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23.10.2018 дд/мм/гггг
Местно време: 16:30
IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг
IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
¹
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Ирландски
Испански
Италиански
Латвийски
Литовски

Малтийски
Немски
Нидерландски
Полски
Португалски

Румънски
Словашки
Словенски
Унгарски
Фински

Френски
Хърватски
Чешки
Шведски

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 3 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24.10.2018 дд/мм/гггг

Местно време: 09:30

Място: Заседателната зала на МБАЛ Габрово
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:

Отварянето на офертите ще се проведе публично на указаното място и
време от комисия, назначена от възложителя, при спазване на ред,
определен в ЗОП и съгласно изискванията на чл.54, ал.2 от ППЗОП.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

Да

Не

по същото време през следващата година
VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане
VI.3) Допълнителна информация: ²

1. Възложителят съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗОП, не поставя изискване
обединенията да имат правна форма, за да участват при възлагането на
обществена поръчка, но поставя условие за създаване на юридическо лице,
когато участникът определен за изпълнител, е обединение на физически
и/или юридически лица.
2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 4 % от (четири на сто) от
стойността на договора без ДДС.
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или може да се
представи под формата на банкова гаранция.
Гаранцията за изпълнние се предоставя в една от следните форми:
1.парична сума
2.банкова гаранция
3.застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие
отговорността на изпълнителя.
Гаранцията за изпълнение по т.1. и т.2 може да се предостави от името
на изпълнителя за сметка на трето лице – гарант.
Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение.
3.Условия на плащане и фактуриране:
отсрочено, в срок не по-кратък от 60 календарни дни след представяне на
фактура.
4. В съответствие с чл. 47, ал. 10 от ППЗОП в настоящата процедура
Възложителят допуска представяне на само едно заявление за участие,
когато участникът участва за повече от една обособена позиция и
критерият за подбор е еднакъв за отделните позиции.
VI.4) Процедури по обжалване
VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:

Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:

бул. Витоша № 18
Град:

Пощенски код:

Държава:

София

1000

BG

Телефон:

+359 29884070
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Електронна поща:

Факс:

cpcadmin@cpc.bg

+359 29807315

Интернет адрес (URL):

http://www.cpc.bg
VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Съгласно чл. 197, ал. 1 т. 1 от ЗОП - в 10-дневен срок от изтичане на
срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП.
VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби ²
Официално наименование:
Пощенски адрес:
Град:

Пощенски код:

Държава:

Телефон:
Електронна поща:

Факс:

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02.10.2018 дд/мм/гггг
Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.
¹
²

⁴
²⁰
²¹

моля, повторете, колкото пъти е необходимо
в приложимите случаи
ако тази информация е известна
може да бъде присъдена значимост вместо важност
може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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