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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:555347-2018:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Купони за храна
2018/S 243-555347

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

МБАЛ Д-р Иван Селимински — Сливен АД
119502733
гр. Сливен, бул. Христо Ботев № 1
Сливен
8800
България
Лице за контакт: Радост Симеонова — организатор Маркетинг
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
код NUTS: BG342
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.mbal.sliven.net
Адрес на профила на купувача: http://zop.mbal.sliven.net/

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://zop.mbal.sliven.net/current/
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

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:
Избор на оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна на работниците и служителите в
МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен" АД, гр. Сливен

II.1.2) Основен CPV код

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net
http://zop.mbal.sliven.net/
http://zop.mbal.sliven.net/current/
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30199770

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Избор на лицензиран оператор за отпечатване и предоставяне на ваучери за храна по смисъла
на Наредба № 11 на МТСП и МЗ от 21.12.2005 г. на служителите и работниците в МБАЛ „Д-р Иван
Селимински" АД, гр. Сливен, притежаващи нормативно установена защита. Предоставянето на
ваучерите ще се извършва ежемесечно по заявка на възложителя. Услугата е подробно описана в Глава
II „Техническа спецификация” от документацията за участие в процедурата. Документацията може да
бъде изтеглена от сайта на болницата в „Профил на купувача" на адрес http://zop.mbal.sliven.net/.

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 714.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: не

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
30199770

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Касата на МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен” АД, гр. Сливен на адрес: гр. Сливен, бул. „Христо
Ботев” № 1.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Прогнозното разпределение по номинална стойност на купюрите е следното:
— по 2,00 лева – 37 782 броя;
— по 10,00 лева – 28 515 броя.
Всеки ваучер за храна следва да има серия и номер, които позволяват неговото индивидуализиране
и проследяване. Участникът в процедурата следва да представи в офертата си копие от образеца на
ваучер или негова фотографска снимка като той трябва да съдържа:
1. Фирма, седалище и адрес на управление на оператора, единния идентификационен код, определен от
Агенцията по вписванията.
2. МБАЛ „Д-р Иван Селимински — Сливен” АД, гр. Сливен, ЕИК: 119502733
3. Номинална стойност на ваучерите за храна – 2 (два) лева и 10 (десет) лева. В месечната заявка
възложителят посочва броя на ваучерите от различните номинали.
4. Срок на валидност на ваучера за храна.
5. Изрична забрана за покупка на вино, спиртни напитки, пиво и тютюневи изделия чрез ваучери за
храна.
6. Изрична забрана за връщане на остатък до номиналната стойност на предоставения ваучер.
7. Най-малко 5 способа за защита.
8. Място за поставяне на дата и печат на доставчика.
9. Уникалният номер на получената от оператора индивидуална квота, по която е предоставен ваучера
за храна.

http://zop.mbal.sliven.net/
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10. Дата на издаване на заповедта на получената от оператора индивидуална квота, по която е
предоставен ваучера за храна.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 360 714.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в месеци: 24
Тази поръчка подлежи на подновяване: да
Описание на подновяванията:
По същото време след 2 години.

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: не

II.2.12) Информация относно електронни каталози

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

II.2.14) Допълнителна информация

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:
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко българско или
чуждестранно, физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание,
което има право да изпълнява доставки или услуги съгласно законодателството на държавата, в която
то е установено. В случай че участникът участва като обединение, изброените по долу изисквания се
прилагат за обединението като цяло. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно заявление за участие
или оферта.
В процедура за възлагане на обществена поръчка 1 физическо или юридическо лице може да участва
само в 1 обединение. Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща
процедура.
Участникът трябва да притежава Разрешение от министъра на финансите, издадено на името на
участника за осъществяване на дейност като Оператор на ваучери за храна, издадено по реда на чл.
9, ал. 4 от Наредба № 7 от 9.7.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за
извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор.
Деклариране: Изискваната от възложителя информация по т. 2.1 се посочва от участника в ЕЕДОП, Част
IV Критерии за подбор, А: Годност, т. 1. В случай че документът е свободно достъпен и виден от публичен
регистър, участникът в същото поле може да посочи и данни за съответния интернет адрес.
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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.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
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. Декларация, съдържаща списък с търговските обекти на територията на гр. Сливен, които приемат
отпечатаните ваучери за храна. В списъка да са посочени точните адреси на търговските обекти,
независимо дали са самостоятелни обекти или част от търговска верига (свободен текст).
2. Списък на изпълнените от участника договори, за последните 3 години, считано от датата на подаване
на офертите, с предмет сходен с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите,
датите и получателите — таблица В: Технически и професионални способности, част IV „Критерии за
подбор" на ЕЕДОП. Под „предмет идентичен или сходен с предмета на обществената поръчка” да се
разбира отпечатване и доставка на ваучери или еквивалентно.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът следва да има сключени договори с най-малко 15 (петнадесет) търговски обекта, находящи
се на територията на гр. Сливен, които да приемат отпечатаните от кандидата ваучери, и в които
ползвателите на доставените ваучери могат да получават храна и хранителни продукти за целия срок на
изпълнение на поръчката.
2. Участникът да има изпълнени, през последните 3 години, считано от датата, определена като краен
срок за представяне на офертите, най-малко 1 договор за предоставяне на услугите, които са предмет на
обществената поръчка — отпечатване и доставка на ваучери или еквивалентно.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) 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): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура
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IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 23/01/2019
Местно време: 16:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

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: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 24/01/2019
Местно време: 10:00
Място:
Заседателна зала в административната сграда на МБАЛ „Д-р Иван Селимински" АД, гр. Сливен, бул.
„Христо Ботев" № 1.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: да
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:
По същото време след 2 години.

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. Витоша № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението може да се подава в срока по чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
МБАЛ Д-р Иван Селимински — Сливен АД
гр. Сливен, бул. Христо Ботев № 1
Сливен

mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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8800
България
Телефон:  +359 44611778
Електронна поща: mbal.sl@iradeum.com 
Факс:  +359 44624326
Интернет адрес: www.mbal.sliven.net

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
14/12/2018

mailto:mbal.sl@iradeum.com
www.mbal.sliven.net

