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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: [351] 

  

Възложител: [Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 461] 

Адрес: [гр. София, бул. Македония № 38] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Маргарита Величкова, Жоржета Тонева] 

Телефон: [02  952 16 76] 

E-mail: [mbal4@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] 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 [x] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: [Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите 

на „Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД] 

  

Кратко описание: [Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на пациентите на 

„Четвърта многопрофилна болница за активно лечение – София ЕАД”.  Готовата болнична 

храна, предмет на поръчката е представена по диети. Диетите са обозначени със собствен 

пореден номер, подробно описани по вид, мерна единица и съответното им количество в 

Техническа спецификация – приложение №.    Представяне на оферти по всички диети, 

включени в предмета на обществената поръчка е задължително.] 

1. Диета №    1   – стомашно-чревни заболявания- 4000 

2. Диета №    5   – жлъчно-чернодробни заболявания  – 700 

3. Диета №    7   – заболявания на отделителната система  –  1 200 

4. Диета №    9   – диабетно болни  –  4 000 

5. Диета №   10  –  сърдечно-съдови заболявания  – 7 500 

6. Комбинирана диета №    9/1, №    9/10, №    9/5, №    9/7 - 100 

7. ТК – течно-кашева диета за следоперативен период  –  400 

8. Диета – сондово хранене  – 100 

Място на извършване: [гр. София , бул. Македония № 38] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 51 000 ] 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не 

Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

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 трябва да е налице липса на 

обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от  ЗОП. Декларацията за липсата на обстоятелствата по 

чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 ЗОП се подписва от лицата, които представляват участника. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице,  декларацията за обстоятелствата по по чл. 

54, ал. 1, т. 3-6 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

Участник, за когото са налице основание по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП, има право да представи 

доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието 

на съответното основание за отстраняване.] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Да притежава удостоверение 

за обект за производство и търтовия с храни, издадено по реда на Закона на храните. Доказа се 

със заверено копие от удостоверението издадено на участника.] 

  

Икономическо и финансово състояние: [не се изисква] 

  

Технически и професионални способности: [1. Да е изпълнил доставки с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на подаване на 

офертата. 

Под „сходни” доставки следва да се разбира доставка на готова болнична храна по диети. 

Доказва се със списък на доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката 

за последните три години от датата на подаване на офертата, заедно с доказателство за 

извършена доставка. 

2. Удостоверение за въведена НАССР система с обхват еднакъв или сходен с предмета на 

поръчката. Доказва се с копие от удостоверението издадено на участника.] 

  

 
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 
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[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [25.02.2020]                           Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [30.05.2020]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26.02.2020 от 10.00 ч.] 

  

Място на отваряне на офертите: [гр. София, бул. Македония   № 38,  административна част на 

сградата, ет.2] 

  

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): […      …] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [12.12.2019] 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [доц. д-р Аркади Георгиев Иванов] 

Длъжност: [Изпълнителен директор] 

 


