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: 405./18.06.2019 г.

Възложител: УПРАВИТЕЛ НА „МБАЛ ЛУКОВИТ” ЕООД
Поделение (когато е приложимо): „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ Луковит” ЕООД
Партида в регистъра на обществените поръчки: 00570
Адрес: гр. Луковит, ул. "Княз Борис I" № 52
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Добромирка Петрова
Телефон: 0894792042
E-mail: mbal_lukovit@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
”Доставка на готова храна за лежащо болни“

Кратко описание:
Описание на поръчката:
Предметът на поръчката включва доставка на храна за пациентите по различни диети, с
качество и състав съгласно изискванията на „Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за
обществено хранене и лечебно- профилактичните заведения”/Държавно издателство „Техника” 1984
г./, по предварителни заявки от Възложителя.
Организирането на храненето на пациентите се извършва чрез ежедневна доставка по
график определен от Възложителя на готова, топла храна по график при спазване на всички
нормативни разпоредби в страната. Готовата храна следва да отговаря на изискванията за
количество, качество и калорийна стойност за рационално и диетично хранене.
Фактическото изпълнение на обществената поръчка се определя на база прием на
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пациенти.

Заявката на необходимата за следващия ден готова храна се предоставя на
Изпълнителя по договора по определени диети както следва:
Ежедневно до 12.30 часа за следващия ден на провеждащите в момента лечение
пациенти;
- в петък до 12.30 часа за предстоящите почивни дни /събота и неделя/;
- до 09.00 часа на текущия ден се прави допълнителна заявка за постъпилите спешно
болни, за които закуска, обяд и вечеря на текущия ден следва да се осигури храна.
Обемът на поръчката е: за лежащо болни приблизително 19000 хранодни за период от 12
месеца.
ЗАБЕЛЕЖКА: храната включва: закуска, обяд и вечеря.
Задължително условие е:
1.
Готовата за консумация храна да се доставя в индивидуални пакети за консумация.
2.
Храната за стационарно болните да се приготвя ежедневно в деня на доставянето й
по предварително съгласувани с Възложителя диетични режими и при необходимост по
допълнително разработваните през периода на изпълнение на поръчката допълнителни варианти на
други групови и индивидуални диетични режими. В допълнително изработваните групови и
индивидуални диети се включват храните, за които в приложената към документацията варианти е
предложена и договорена цена;
3.
Да се предоставят ежедневно 48 часови контролни проби от доставената храна, в
опаковки и обем на една цяла порция от пълния набор храни за деня, за сметка на Изпълнителя, при
условия за тяхното съхранение и запазване на идинтичност одобрени от Изпълнителя и
Възложителя.
4.
Готовата храна да се доставя за сметка на Изпълнителя със собствен специализиран
транспорт, който отговаря на нормативните изисквания, до мястото посочено от Възложителя. След
приготвянето и при доставянето, храната да се съхранява при необходимите температурни условия,
съгласно изискванията за нейната безопасност.
5.
Възложителят си запазва правото да извършва /при необходимост и съгласувано с
Изпълнителя/ промени в приложените варианти на групови диети.
6.
Храните се произвеждат и доставят при спазване на:
Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебнопрофилактичните заведения издание 1984 г. /първи вариант за рецепти с два варианта/;
Собствени рецепти на болницата;
Посочените във вариантите на диети брой и бруто тегло на хранителните продукти
/млечни, месни продукти, хляб, тестени изделия, плодове, маслини, други продукти;
Количеството на заявената храна следва да бъде получено от работник кухня.
Производството, разпределението, пакетирането, транспортирането и доставката на
приготвената храна, да се извършва при спазване на добрите производствени и хигиенни практики,
принципите на НАССР, технологичните изисквания за производство на диетични храни, на
рецептурника за диетично хранене и технологията на диетичните ястия.
Специални изисквания
Изпълнителят изготвя седмично меню по диети, което се предава на Възложителя за
съгласуване.
Ежедневно до 12.30 часа представител на Възложителя предоставя информация на
Изпълнителя за броя на ястията по видове и диети, които следва да се приготвят за следващия ден.
„МБАЛ-Луковит” ЕООД си запазва правото да извършва /при необходимост и
съгласувано с Изпълнителя/ промени в приложените варианти на групови диети, както и право да
посещава обекта за приготвяне на храната за пациентите.
Влаганите при производството на диетичните храни продукти, да са висококачествени,
да се осигуряват от регламентирани и контролирани по законоустановения ред производители и
търговци на хранителни продукти и храни. В предлаганата храна да не присъстват продукти като:
хидрогенирани мазнини /маргарин, растителна сметана, палмово масло и др./, растителни
заместители на млечните продукти, хранителни продукти в изсушен вид като изсушен грах, сухо
мляко и други подобни, както и всички вредни и застрашаващи здравето на пациентите продукти.
Консервантите са изключени - храната трябва да е прясно приготвена. Възложителят ще изпраща в
сертифицирани лаборатории проби от болничната храна, взети на произволен принцип, за да
избегне възможността за злоупотреби на Изпълнителя с изискванията за качество и безопасност на
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храната.

При възникване на стомашно-чревни инфекции по причина на храната, след изготвяне
на констативен протокол от Възложителя, лечението на пациентите се поема финансово от
Изпълнителя.
Получаваната в лечебното заведение готова храна да бъде придружавана с документ,
който декларира съответствието на качеството на храната с изискванията, годност и безопасност за
консумация от пациентите, подписан с име, фамилия и печат.
Пакетираната храна съгласно ПМС № 383 от 04.12.2014г. за приемане на Наредба за
изискванията за етикетирането и представянето на храните, да бъде етикетирана с информация на
български език за:
име и адрес на производителя;
наименование на храната, списък на съставките, всички вещества, които присъстват в
храната и причиняват алергии;
нетно количество на храната;
срок на минимална трайност или срок на годност;
специални условия за съхранение и/или условия за употреба;
обявяване на хранителната стойност;
страна на произход или място на произход на влаганото месо при производство на
диетичните храни.
При предаване на болничната храна, Изпълнител и Възложител подписват приемнопредавателен протокол. Констатациите в него обвързват страните относно факта на предаването и
отсъствие на начални видими недостатъци в храната. Собствеността и рискът от погиването и
повреждането на храната преминава върху Възложителя в момента на подписване на приемнопредавателния протокол.
Възложителят има право да откаже да приеме доставката, ако храните не са от заявения
вид и количество, технологична обработка на диетичните ястия, или не са придружени от
необходимата документация. Изпълнителят се задължава да отстрани недостатъците и да замени
доставената храна с такава, която да отговаря на изискванията на Възложителя.
Рекламации и скрити недостатъци могат да се правят през целия срок на годност на
храните. При откриване на скрите недостатъци, съществували преди предаването на храната
/предозиране на подправки и технологични добавки - мазнини при кулинарна обработка, сол,
наличие на механично дразнещи съставки в храните и др./ Възложителят има право след като
уведоми Изпълнителя, да развали договора, като върне храните и получи обратно цената заедно с
разноските и вредите си от покупката, или да поиска Изпълнителят да ги замени с качествени
такива.
Участникът в офертата си задължително се съобразява с видовете хранения и прогнозния
брой хранодни.
Доставката на храната /обяд, вечеря и закуска за следващия ден/ да се осъществява в
индивидуални пакети за консумация, предназначени за хранителни цели, с плътно затварящи се
капаци еднократно за деня до 12,00 часа на обяд:
Управлението на употребените съдове и прибори (ведно с остатъците от храната) е задължение и
за сметка на изпълнителя.
Място на извършване: кухненски блок на „МБАЛ- Луковит” ЕООД, находящ се в гр. Луковит, ул.
„Княз Борис І ” № 52.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 51 300,00
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция:
Наименование:
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Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена
поръчка участници, за които е налице някое от приложимите обстоятелствата по отношение на
личното състояние на участниците по смисъла на чл. 54, ал.1 от ЗОП.
За участниците в процедурата не трябва да са налице обстоятелства по чл. 3, т.8 и чл. 4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици,
обстоятелствата по чл.107, т. 4 от ЗОП и обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на
корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът да разполага с регистриран от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)
по местонахождението му обект за производство и/или търговия с храни в обхвата на поръчката,
съгласно изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – аналогична
регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на
държавата членка, в която е установен участника - за групите храни от параграф 1, т.12 от ЗХ,
съгласно предмета на настоящата поръчка.
Съгласно чл.60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи
Документ за правото на ползване/собствено/под наем или предоставено от трето лице /на
помещението за приготвяне на храна, в т.ч. копие от удостоверение за регистрация/пререгистрация
на хранителен обект (кухня), заедно със списък на групите храни, издадено от органите на
съответната ОДБХ към БАБХ по Закон за храните или еквивалентен документ.
Икономическо и финансово състояние:
Не се поставят изисквания за икономическо и финансово състояние.
Технически и професионални способности:
1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, до датата, определена като
краен срок за подаване на офертата, поне 1 (една) доставка, идентична или сходна* с
предмета на настоящата поръчка. Под „сходна“ следва да се разбира „услуга за ежедневно
приготвяне и доставяне на храна“.
Доказване:При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи
Списък на доставката(ите), които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните 3 (три години), с посочване на стойностите, датите и получателите,
считано от датата на подаване на офертата, или в зависимост от датата, на която участникът е
започнал дейността си, заедно с документи, които доказват извършената доставка.
2. Участникът следва да разполага с 1 регистриранo/пререгистранo транспортнo средствo,
регистриранo съгласно Закона за храните и вписано в регистъра на обектите за обществено
предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи
Удостоверения за регистрация съгласно Закона за храните за вписани в регистъра на обектите за
обществено предназначение по чл. 36, ал. 3 от Закона за здравето;
3. Участникът трябва да има въведени система EN ISO 9001:2015 – система за управление на
качеството или еквивалент в областта на приготвянето и доставяне на храна.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи
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Копие на сертификат EN ISO 9001:2015 - за внедрена система за управление на качеството в
областта на приготвяне и доставка на храните.
Участникът може да представи еквивалентни сертификати, издадени от орган, установен в друга
държава членка (чл. 64, ал. 6 ЗОП).
Изискания сертификат трябва да е издаден от независими лица съгласно чл. 64, ал. 5 ЗОП.
4. Участникът трябва да има внедрена НАССР система за анализ/оценка/ на опасностите и
критичните контролни точки, съгласувана с компетентните органи.
Доказване: При сключване на договора, участникът, избран за изпълнител, следва да представи
Копие на документ за внедрена НАССР система за анализ/оценка/ на опасностите и критичните
контролни точки, съгласувана с компетентните органи или посочване на регистър или орган, от
който да се удостовери наличието на системата.

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
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:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: Тежест: []
Име: Тежест: []
Име: Тежест: []

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [29.07.2019г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [27.09.2019г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [31.07.2019г.]

Час: (чч:мм) [10:30]

Място на отваряне на офертите: [Сградата на „МБАЛ-Луковит” ЕООД, находяща се в гр.
Луковит, ул. „Княз Борис І ” № 52]
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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): [……]
Съдържание на опаковката:
1.Опис на представените документи (по приложен образец);
2.Заявление за участие (по приложен образец);
3.Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2, и 7 от ЗОП. Декларацията се изготвя по
приложения образец към настоящата документация.
4.Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-6 от ЗОП. Декларацията се изготвя по
приложения образец към настоящата документация.
5.Декларация за съгласие, за участие като подизпълнител. Декларацията се изготвя по приложения
образец към настоящата документация.
6. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор по образец.
7.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.107, т.4 по Закона за обществените поръчки.
Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата документация.
8. Декларация по Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните
действителни собственици. Декларацията се изготвя по приложения образец към настоящата
документация.
9.Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество. Декларацията се изготвя по приложения образец
към настоящата документация.
10.Техническо предложение, съдържащо предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с
Техническата спецификация, изготвено по приложен образец.
11.Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника.
12.Ценово предложение. Ценово предложение се изготвя съгласно приложения образец. Всички
предлагани цени са без ДДС, с включени всички разходи по изпълнение на поръчката. Ценовото
предложение се поставя в отделен непрозрачен плик с надпис: «ПРЕДЛАГАНИ ЦЕНОВИ
ПАРАМЕТРИ».
13. Декларация за конфиденциалност по чл.102 от ЗОП. Декларацията се изготвя по приложения
образец към настоящата документация.
Друга информация
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие на
адреса на профила на купувача – „МБАЛ-Луковит” ЕООД, посочен в настоящата обява.
https://www.mbal-lukovit.com/p/profile
Разяснения: При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за
получаване на оферти, възложителят е длъжен най-късно на следващия работен ден да
публикува в профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка.
За сключване на договора за обществена поръчка избраният изпълнител предоставя гаранция за
изпълнение на договора в размер на 1 % от стойността му без ДДС.
Гаранцията за изпълнение се предоставя в една от следните форми:
-парична сума, която следва да бъде преведена по сметка на „МБАЛ-Луковит” ЕООД:
Банка: С.Ж. ЕКСПРЕСБАНК
BIC: TTBBBG22
IBAN: BG97TTBB94001525979457
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