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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:118317-2017:TEXT:BG:HTML

България-Сливен: Услуги на столове и заведения за приготвяне и доставяне на храна
2017/S 063-118317
Обявление за поръчка
Услуги
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1)
Наименование и адреси
МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ АД — Сливен
119502733
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)

Съвместно възлагане

I.3)

Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на:
http://zop.mbal.sliven.net/
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:
„Приготвяне и доставка на храна за пациентите на „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД — гр. Сливен по
предварителна заявка от менюта на възложителя”.

II.1.2)

Основен CPV код
55500000

30/03/2017
S63
http://ted.europa.eu/TED

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура
Приложение към Официален вестник на Европейския съюз

1/6

ОВ/S S63
30/03/2017
118317-2017-BG

- - Услуги - Обявление за поръчка - Открита процедура

2/6

II.1.3)

Вид на поръчка
Услуги

II.1.4)

Кратко описание:
Приготвяне и доставка на храна за пациентите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД — гр. Сливен, по
предварителна заявка от менютата на възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря и се
извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни и 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: 282 935.00 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
55500000

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS: BG342
Основно място на изпълнение:
Сектор „Разпределяне на болнична храна” към „МБАЛ „Д-р Иван Селимински” АД — гр. Сливен, на адрес:
гр. Сливен, бул. „Христо Ботев” № 1.

II.2.4)

Описание на обществената поръчка:
Приготвяне и доставка на храна за пациентите на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“АД — гр. Сливен, по
предварителна заявка от менютата на възложителя. Услугата включва закуска, обяд и вечеря и се
извършва целогодишно, включително в празничните и почивните дни и 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.2.5)

Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Цена

II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 282 935.00 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.2.12)

Информация относно електронни каталози

II.2.13)

Информация относно средства от Европейския съюз
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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 1 и съща процедура.

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. 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 сходен с предмета на обществената поръчка“ да се разбира приготвяне и
доставка на храна за обществено хранене /болничо хранене, столово и ученическо хранене и други/.
2. Удостоверение за регистрация в регистъра на обектите за производство на храни и търговия с храни
издаден от съответното подразделение на Агенцията за безопасност на храните.
3. Участниците декларират в ЕЕДОП /Приложение № 2/ , че притежават Сертификат ISO 9001:2008
или еквивалентен за внедрена система на управление на качеството, с предмет, сходен с предмета
на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на
документите;
4. Участниците декларират в ЕЕДОП /Приложение № 2/, че притежават Сертификат ISO 22000:2005 или
еквивалентен за внедрена система за управление на безопасността на храните, която е в съответствие
с принципите на НАССР и стандарта за Системата за управление на храните, с предмет, сходен с
предмета на поръчката, издаден на участника от акредитиран орган и валиден към датата на подаване
на документите.
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5. Копия на документи /нотариален акт, договор за наем и други/ доказващи, че участникът ще разполага
с кухня на територията на гр. Сливен, отговаряща на изискванията на Агенцията за безопасност на
храните за целия срок на поръчката.
6. Участниците доказват, че разполагат с техническо оборудване и ресурсни възможности за осигуряване
на качествено и бързо изпълнение на поръчката (свои и/или наети автомобили за снабдяване с храна
и хранителни продукти, отговарящи на санитарно хигиенните изисквания; машини и съоръжения;
специализиран кухненски и помощен персонал) с посочване на необходимата информация в таблица В:
Технически и професионални способности, част IV „Критерии за подбор“ на ЕЕДОП
7. Участникът може да представи и други документи, доказващи, техническите и професионалните му
възможности.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
1. Участникът следва да има опит в областта на общественото хранене. Участникът да има изпълнен
поне 1 договор през последните 3 години, с предмет, сходен с предмета и обема на поръчката.
2. Участникът да е регистриран в регистъра на обектите за производство на храни и търговия с храни,
издаден от съответното подразделение на Агенцията за безопасност на храните.
3. Участникът да притежава Сертификат ISO 9001:2008 или еквивалентен за внедрена система на
управление на качеството, с предмет, сходен с предмета на поръчката, издаден на участника от
акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите.
4. Участникът да притежава Сертификат ISO 22000:2005 или еквивалентен за внедрена система за
управление на безопасността на храните, която е в съответствие с принципите на НАССР и стандарта за
Системата за управление на храните, с предмет, сходен с предмета на поръчката, издаден на участника
от акредитиран орган и валиден към датата на подаване на документите.
5. Участникът да разполага със собствена или наета за срока на договора кухня на територията на гр.
Сливен, отговаряща на изискванията на Агенцията за безопасност на храните.
6. Участникът да разполага със:
6.1. Свои и/или наети автомобили за снабдяване с храна и хранителни продукти, отговарящи на
санитарно хигиенните изисквания. Транспортното/ите средство/а, с които ще се извършва услугата,
към датата на подаване на офертата, трябва да са вписани в регистъра на обектите с обществено
предназначение — транспортно/и средство/а, водени от съответното подразделение на РЗИ.
6.2. Специализиран кухненски и помощен персонал. Участникът да има на свое разположение минимум
следните служители за извършване на услугата: 2 (двама) готвачи и 2 (двама) работници в кухнята.
6.3. Машини и съоръжения, необходими за изпълнение на поръчката.
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
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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

IV.2.2)

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 08/05/2017
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: 09/05/2017
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 1 година.
VI.2)

Информация относно електронното възлагане

VI.3)

Допълнителна информация:
Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация и количества, указанията за
подготовка на офертите, проект на договор и др. са посочени в документацията за участие, публикувана
в профила на купувача. Определеният за изпълнител участник представя гаранция за изпълнение в
размер на 3 (три) % от стойността на договора без ДДС, като и документите по чл. 112 от ЗОП.
Критерият за оценка на офертите е най-ниска цена, съгласно чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП.
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия „„най — ниска цена““.
Методиката, по която се определя предложената крайна цена, обща за 3-те групи диети е следната:
Предложена цена — максимум 100 т.,
Цmin.-средна.
К1 = ----------------х 100, където:
Цх-средна.
Цmin-средна.- най-ниската предложена средна цена за трите групи диети от оферентите.
Цх--средна.- предлаганата от оферента средна цена за трите групи диети.
Забележка: Цх-средна = / К1.1 х N1 / + / К1.2 х N2 /+ /К1.3 х N3/.
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Nобщо.
Където:
К1.1. — предлагана цена на храноден за първа група диети;
К1.2. — предлагана цена на храноден за втора група диети;
К1.3. — предлагана цена на храноден за трета група диети и добавка към диети;
Важно: Предлаганата крайна цена с включен ДДС по групи диети не трябва да надвишава, както следва:
1. За първа група диети — 4 /четири/ лв./храноден;
2. За втора група диети — 2,20 /два лева и двадесет стотинки/ BGN/храноден;
3. За трета група диети и добавка към диети — 1,25 /един лев и двадесет и пет стотинки/ BGN/храноден.
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:
Съгласно чл. 197 и сл. от ЗОП.

VI.4.4)

Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби

VI.5)

Дата на изпращане на настоящото обявление:
27/03/2017
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