Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1)

Наименование и адреси
Официално наименование:

ЦЕНТЪР ЗА ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА ЕООД
Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):

000812208
Пощенски адрес
Държава:

България
Град:

гр. Стара Загора
Пощенски адрес:

ул. АРМЕЙСКА №.16
Пощенски код:

6000
код NUTS

Стара Загора
Лице за контакт

Pencho Moymirov Gyurkovski
Електронна поща:

cpzstz@abv.bg
Телефон:

+359 0878160204
Интернет адрес/и
Основен адрес: (URL)

https://app.eop.bg/today/102278
Адрес на профила на купувача: (URL)

https://app.eop.bg/buyer/21337
I.2)

Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
URL

https://app.eop.bg/today/102278
Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)

https://app.eop.bg/today/102278

Раздел ІІ: Предмет

II.1)

Обхват на обществената поръчка

II.1.1)

Наименование

Доставка на готова храна за хоспитализирани болни в "ЦПЗ - Стара Загора" - ЕООД , Стара Загора
II.1.2)

Основен CPV код

85111500
II.1.3)

Обект на поръчката

Доставки
II.1.4)

Кратко описание

Приготвяне и доставка на ПРЯСНА и ТОПЛА храна за нуждите на хоспитализираните болни чрез периодични
ежедневни доставки, включваща пълно дневно меню закуска, обяд и вечеря, въз основа на заявки по примерно
меню на изпълнителя, със срок на изпълнение 12 месеца от сключването на договора или до достигане на
прознозната стойност от 69000.00лв. без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано - три пъти дневно: до 7.30
закуска, до 11.30 обяд и 17.30 вечеря. Пациентите са около 65 на ден, а годишната потребност е до 20 850
хранодни. Разкритите легла в ЦПЗ- Стара Загора- ЕООД са 40 на брой /храноден/ и 25 места - само закуска в
работни дни.
Място на извършване: Звено за активно лечение на "Център за психично здраве - Стара Загора" - ЕООД, находящ
се в гр. Стара Загора, ул. "Армейска" №16
II.1.5)

Обща прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС

69000
Валута

BGN
II.1.6)

Обособени позиции (когато е приложимо)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3)

Място на изпълнение
код NUTS

БЪЛГАРИЯ
Стара Загора
Основно място на изпълнение

Звено за активно лечение към "Център за психично здраве - Стара Загора" - ЕООД, Стара Загора, гр. Стара Загора,
ул."Армейска" №16.
II.2.4)

Описание на обществената поръчка

Приготвяне и доставка на ПРЯСНА и ТОПЛА храна за нуждите на хоспитализираните болни чрез периодични
ежедневни доставки, включваща пълно дневно меню закуска, обяд и вечеря, въз основа на заявки по примерно
меню на изпълнителя, със срок на изпълнение 12 месеца от сключването на договора или до достигане на
прознозната стойност от 69000.00лв. без ДДС, което от двете събития настъпи по-рано - три пъти дневно: до 7.30
закуска, до 11.30 обяд и 17.30 вечеря. Пациентите са около 65 на ден, а годишната потребност е до 20 850
хранодни. Разкритите легла в ЦПЗ- Стара Загора- ЕООД са 40 на брой /храноден/ и 25 места - само закуска в
работни дни.
Място на извършване: Звено за активно лечение на "Център за психично здраве - Стара Загора" - ЕООД, находящ
се в гр. Стара Загора, ул. "Армейска" №16
II.2.5)

Критерии за възлагане

Критериите по-долу
Цена
II.2.6)

Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС

69000
Валута

BGN
II.2.7)

Информация относно опциите
Опции

не
II.2.8)

Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз

не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1)

Изисквания за личното състояние

1. Не може да участва в настоящата обществена поръчка, участник, при който е налице някое от обстоятелства
посочени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП:
1. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл.
219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП се
прилагат за всеки член на обединението.
Участник, за когото са налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства,
че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за
отстраняване.
2. Не може да участва в настоящото възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице забраните по
чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, освен, ако е
налице основание по чл. 4 от същия закон за изключване приложението на чл.3. На дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на контролираните от тях лица се забранява пряко или косвено
участие в процедура по обществени поръчки по Закона за обществените поръчки и нормативните актове по
прилагането му, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и чрез гражданско
дружество/консорциум, в което участва дружество, стрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
3. Не може да участва в настоящото възлагане на обществена поръчка участник, за който са налице забраните по
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за същите следва да не са налице
горните основания за отстраняване от обществената поръчка.
III.1.2)

Икономическо и финансово състояние

няма изисквания
III.1.3)

Технически и професионални способности

Участниците да притежават собствени или наети превозни средства, които ще се използват за транспорт на
храната, вписани в регистъра по чл.24,ал.1 от Закон за храните, а за участниците- чуждестранни лица - вписани в
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени. Съответствието на
участника с това изискване за подбор се декларира в ЕЕДОП, Част ІV, б.“В“ „Технически и професионални
способности“, в полето „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване. В обекта за производство на
храни трябва да работи поне едно лице, наето по трудов договор, което има: 1. висше или средно специално
образование в областта на хранително-вкусовата промишленост, или 2. професионална квалификация по
специалност в областта на хранително-вкусовата промишленост в съответствие с изискванията на Закона за
професионалното образование и обучение, или 3. висше образование по специалност от професионално
направление „Ветеринарна медицина", или обектът да се управлява от бизнес оператор, който отговаря на поне
едно от посочените изисквания.
III.1.4)

Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участниците следва да имат качеството на „бизнес оператор“ по см. на чл.9 от Закон за храните, вписан в
публичния национален регистър на БАБХ на бизнес операторите по чл. 24, ал. 1 от Закон за храните, а участницитечуждестранни лица, може да са вписани в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка,
в която са установени. Участниците да имат регистриран на свое име в публичния национален регистър на БАБХ
по чл. 24, ал. 1 от Закон за храните, обект за производство и преработка на храни, одобрен по реда на Закон за
храните, включващи групите и подгрупите храни, предмет на доставката, включително и по Регламент (ЕО)
№853/2004 или да притежават удостоверение за регистрация на обекта за производство и търговия с храни,
издадено до влизането в сила на Закон за храните, обнародван в „Държавен вестник“ бр.52 от 09.06.2020г., със
срок на удостоверението по-дълъг или равен на срока на договора за обществената поръчка.
III.1.5)

Информация относно запазени поръчки
Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение

не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1)

Срок за получаване на офертите
Дата

28-януари-2021
Час

23:59
IV.2)

Срок на валидност на офертите
Офертата трябва да бъде валидна до

07-април-2021
IV.3)

Условия за отваряне на офертите
Дата

29-януари-2021
Час

12:00
Място

В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1)

Дата на изпращане

08-януари-2021

Възложител

Име и фамилия:

Д-р Пенчо Гюрковски
Длъжност:

Управител

