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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 00224
Поделение: Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево
Изходящ номер: 3969 от дата 29/09/2015
Коментар на възложителя:
Публична покана за възлагане на ОП с предмет "Доставка на млечни
хранителни продукти"

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Държавна психиатрична болница Д-р Г.Кисьов
Адрес
ул.Магда Петканова №1
Град
Пощенски код
Раднево
6260
Място/места за контакт
Телефон
Славей Петров Начев
0417 82432
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Славей Петров Начев
E-mail
Факс
dpb.radnevo@abv.bg
0417 83467
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

гр.Раднево

Страна
България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
http://2dom.org/profile/category/33-mlechni-hrani

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на млечни хранителни продукти
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
15500000

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
съгласно спецификация на млечни хранителни продукти
Прогнозна стойност
(в цифри): 45200 Валута: BGN
Място на извършване
Държавна психиатрична болница "Д-р Г.Кисьов" гр.Раднево,ул.Магда

УНП: a43f6970-68d1-4dd1-9b63-d024152969ba

код NUTS:
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Изисквания за изпълнение на поръчката
Предмет на настоящата ОП е доставка на млечни хранителни
продукти,предназначени за хранене на пациентите на
възложителя.Същите са били предмет на възлагане по обособена
позиция №3 в ОП с предмет "Доставка на хранителни продукти през
2015г -2016г", открита с Решение №1530/21.05.2015г.на
възложителя и уникален номер в Регистъра на обществените поръчки
00224 - 2015 - 0003. Решението за извършено класиране и
определяне на извършител по тази обособена позиция под
№2370/04.08.2015г.е обжалвано пред Комисията за защита на
конкуренцията - гр.София,за което е образувана преписка №КЗК 529/2015г.Съгласно чл.120"б"от ЗОП,това обстоятелство препятства
сключването на договор за ОП.Същевременно нуждите на пациентите
налагат ежедневното им хранене.В него се включват и хранителните
продукти от група "Млечни".Ето защо възложителят е длъжен да
определи доставчика на тези хранителни продукти,докато тече
производството по обжалване.С оглед предполагаемата
продължителност,той определя срока на договорната връзка до 8
месеца,но не по-дълго от датата на приключване на спора по
преписка №КЗК - 529/2015г. на КЗК с влязло в законна сила
решение / в зависимост от това,кое настъпва първо във времето/.
Доставката на продуктите се извършва след писменна или устна
заявка от възложителя.Доставката се прави в склада на кухненския
блок,находящ се в лечебното му заведение на адрес
гр.Раднево,ул."Магда Петканова"№1,всеки работен ден до 12,00
часа.Транспортните средства за тези нужди следва да са съответно
подготвени,окомплектовани и вписани в регистъра по чл.246,ал.4
от Закона за ветеринарномедицинската дейност,воден от
съответната ОДБХ.
Участникът следва да притежава валидно удостоверение по чл.12 от
Закона за храните за хранителните продукти от настоящата ОП.
В ценовото предложение се посочват крайни цени,включващи всички
разходи и начисления при изпълнение на обществената
поръчка /данъци,мита,такси,застраховки,транспортни
разходи,търговска печалба и др.подобни/,без ДДС.Предлаганите
цени се посочват в парична единица"бълг.лев",до втория знак след
десетичната запетая.
Финансовия ресурс,който е отделил възложителя за настоящата
поръчка е в размер на 45200лв.без ДДС,поради което няма да
разглежда оферти с предложена цена,по - висока от посочената
сума.Той се предоставя от Министерството на здравеопазването и
представлява бюджетни средства.
Условия на плащане: В срок до 60 дни след представяне на фактура
за извършена доставка.Офертата следва да са отнася за цялото
количество хранителни продукти от спецификацията - няма да бъдат
разглеждани такива,които обхващат част от него.
При подписване на договора за ОП изпълнителят представя гаранция
за доброто му изпълнение в размер на 2% от стойността му без
ДДС.Същата е със срок на валидност колкото е срока на договора
и е под формата на парична сума внесена по сметката на
възложителя - IBAN - BG 79TTBB94003307018121, BIC: TTBBBG22,
SOCIETE GENERALE ЕКСПРЕСБАНК - клон гр.Стара Загора - ПОС
гр.Раднево или банкова гаранция,съгласно образеца от ОП.
Участикът да представи:
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1. Оферта по образец - попълнена,подписана и подпечатана.
2. Техническо предложение по образец - попълнено,подписано и
подпечатано.
3. Ценово предложение по образец - попълнено,подписано и
подпечатано.
4. Спецификация на млечни хранителни продукти по образец.
5. Удостоверение за вписване в търговския регистър на Агенцията
по вписванията / по желание на участника
6.Валидно удостоверение по чл.12 от Закона за храните за
хранителните продукти от тази ОП.
7. Удостоверение по чл.246, ал.4 от Закона за
ветеринарномедицинската дейност за вписване на транспортно
средство от съответната Областна дирекция по безопасност на
храните.
8.Декларация по чл.3,т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружества,регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим,свързаните с тях лица и техните
действителни собственици.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 12/10/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 13:00
Да

Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Цялата документация, свързана с публичната покана може да бъде
изтеглена от официалната страница на ДПБ"Д-р Георги
Кисьов"гр.Раднево /Профил на купувача/,а именно http://2dom.org/profile/category/33-mlechni-hrani
Офертите се получават в в ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево,
ул."Магда Петканова"№1.Постъпилите оферти ще бъдат отворени на
13.10.2015г. от 08.30часа в ДПБ"Д-р Г.Кисьов"гр.Раднево,
ул."Магда Петканова"№1.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 12/10/2015 дд/мм/гггг
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