
Партида: 01308 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 01308
Поделение: ________
Изходящ номер: VII-B-2-62 от дата 09/03/2015
Коментар на възложителя:
Достъп до документацията е осигурен, чрез публикуването й в 
профила на купувача: http://aytos.bg/profil-kupuvacha-544.html

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
МБАЛ-Айтос ЕООД

Адрес
ул.Шейново №4

Град Пощенски код Страна
Айтос 8500 Република 

България

Място/места за контакт Телефон
МБАЛ- Айтос ЕООД 0558 22731

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Георги Колев

E-mail Факс
mbal_aitos@abv.bg

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://aytos.bg/mnogoprofilna-bolnica-aktivno-lechenie-530.html

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://aytos.bg/profil-kupuvacha-544.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
"Доставка на готова храна на болни по диети за нуждите на "МБАЛ-
Айтос ЕООД-гр. Айтос" при следните параметри:
Менюто за един храноден на един болен включва закуска, обяд –
основно ястие, вечеря – основно ястие. 
Конкретният брой болни за всяка ежедневна доставка ще се заявява 
предварително. 
Доставката на храна се осъществява всеки ден от седмицата, три 
пъти на ден: - сутрешна закуска от 7:30 до 8:00 ч. в съответния 
ден; топъл обяд от 11:30 до 12:00 ч. в съответния ден, вечеря от 
17:00 до 17:30 часа на съответния ден.  

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 55523000
УНП: 585f785c-7f4d-4ee1-994f-6cc4c9e9b03e 1
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Прогнозен брой хранодни /пълно меню за целия ден/-  15150

Прогнозна стойност
(в цифри): 59000   Валута: BGN

Място на извършване

"МБАЛ-АЙТОС" ЕООД код NUTS:  
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
Менюто за един храноден на един болен включва закуска, обяд –
основно ястие, вечеря – основно ястие. 
Доставката на храна се осъществява всеки ден от седмицата, три 
пъти на ден: - сутрешна закуска от 7:30 до 8:00 ч. в съответния 
ден; топъл обяд от 11:30 до 12:00 ч. в съответния ден, вечеря от 
17:00 до 17:30 часа на съответния ден.  
Закуската да се приготвя не по-рано от 12 часа преди доставката. 
Обядът и вечерята да се приготвя в деня на доставката. Не се 
допуска доставка на храна приготвена извън упоменатите срокове. 
На 1 и 15 число на месеца изпълнителят на поръчката е длъжен да 
представя на диетолога на болницата за утвърждаване меню за 
следващите две седмици, което да включва храни в необходимите 
количества, видове, съдържание, начин на приготовление и 
съхранение в пълно съответствие на всички приложими нормативни 
актове. Приготвяните и доставяни от изпълнителя храни трябва да 
включват храни в необходимите количества, видове, съдържание, 
начин на приготовление и съхранение в пълно съответствие на 
всички приложими нормативни актове. Ако по обективни причини се 
налага промяна в утвърденото дневно меню, изпълнителят е длъжен 
да съгласува това с диетолога на болницата. 
Конкретният брой болни за всяка ежедневна доставка ще се заявява 
предварително. Броят на болните, за които ще трябва да се 
доставя храна, се уточняват с управителя на болницата или с 
определен от него служител до 8:00 ч. в деня на самата доставка. 
Порциите трябва да са съобразени с дневните норми на прием на 
хранене и със специфичните потребности на хранещите се. 
Изпълнителят следва да съхранява и предоставя при необходимост 
документи за произход на вложените в храната продукти, както и 
контролна порция от обедното меню и закуската за срок от 36 
часа. 
Изпълнителят следва да доставя  храната в собствени индивидуални 
опаковки за еднократна употреба, за всяка порция.
Изпълнителят се задължава да гарантира добър търговски вид на 
предлаганите готови храни, да гарантира пълна подмяна на 
приготвената храна при  констатирани отклонения от качеството. 

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 18/03/2015 дд/мм/гггг Час: 14:00

Да НеЕвропейско финансиране

УНП: 585f785c-7f4d-4ee1-994f-6cc4c9e9b03e 2
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Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 18/03/2015 дд/мм/гггг

УНП: 585f785c-7f4d-4ee1-994f-6cc4c9e9b03e 3


