
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
"СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ" ЕООД СОФИЯ-ГРАД, 
София 1784 Управител: тел/факс 975-39-50 
бул.Андрей Сахаров 1 Гл. счетоводител: 875-00-63 
Пощенска кутия 54 Централа: 975-35-35 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 
за 

,Доставка на болнична храна за пациентите и дежурния персонал в 
Отделение по медицинска онкология на 

„ СБАЛОЗ" ЕООД, София-град " 

На основание Чл. 101а, глава Осем "а" от ЗОП и поради възникнала 
необходимост „Специализирана болница за активно лечение на онкологични 
заболявания" ЕООД, София-град, „Андрей Сахаров" №1, обявява публична 
покана за възлагане на поръчка по Чл.14 ал. 4 от ЗОП с предмет: ,Доставка на 
болнична храна за пациентите и дежурния персонал в Отделение по 
медицинска онкология на „ СБАЛОЗ" ЕООД София-град" по утвърдени от МЗ 
диети в "Сборник рецепти за диетично хранене за обществени и лечебно-
профилактични заведения" в количество, необходимо за 30 стационарно болни 
и 5 души медицински персонал дневно с КОД по КОП: 15000000 

1. Изисквания на възложителя: Доставка на болнична храна за 
пациентите и дежурния персонал в Отделение по медицинска онкология на 
„СБАЛОЗ" ЕООД София-град": 

- Място на изпълнение: Отделение по медицинска онкология на 
„Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания" 
ЕООД София-град, бул. „Андрей Сахаров" № 1, 1784 София; 

- Готовата храна да се приготвя и доставя в индивидуални пакети, 
ежедневно, трикратно, придружена със сертификат за качество в часовете: 

До 07.00 ч - закуска; 
До 12:00 ч - о б я д ; 
До 16:00 ч - вечеря. 

2. Стойността на доставката е до 40 000(четиридесет хиляди) лева, без 
вкл. ДДС; 

3. Срок на изпълнение: Една година от датата на подписването на 
Договора 

4. Критерий за избор -."Най-ниска цена"; 
5. Офертите за участие се предават в запечатен непрозрачен плик до 

14:00ч. на 30.04.2014г. на адрес бул. „Андрей Сахаров" № 1, 1784 София, в каб. 
221 — Административен секретар. 

6. Всяка оферта трябва да съдържа: 



- Данни за лицето, което прави предложението - Приложение № 1; 
- Ценово предложение - Приложение №2; 

/Стойността на един храноден без включен ДДС, включително 
транспортните разходи, стойността на закуската, обяда и вечерята, без 
вкл. ДДС да бъдат калкулирани поотделно/ 

- Срок на валидност на Офертата - не по-малко от 30 календарни дни, 
считано от крайния срок на подаването и; 

- Пълно дневно меню: закуска, обяд и вечеря с варианти, според сезона; 
- Примерни седмични менюта; 
- Начин и срок на плащане; 
- Възможности на фирмата за доставка със собствен транспорт; 
-Стандарти на работа, гарантиращи спазването на всички изисквания за 

хигиена, качество, енергийна стойност и разнообразие, съобразени с нормите на 
болничното хранене; 

- Декларация от страна на Участника за подобни доставки на поне три 
обекта (лечебни заведения) през последните три години; 

Допълнителна информация може да получите на тел.: 975-39-50. Лице за 
контакти: Снежана Златанова Борщ - Административен секретар. 

Офертата се представя в запечатен непрозрачен плик. Върху плика се 
посочва: име на участника; адрес за кореспонденция; телефон, факс и 
електронен адрес, както и наименованито на обществената поръчка. 

При сключване на договор определеният изпълнител представя 
документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата 
по чл. 47, ал. 5 .от ЗОП. 

Приложения: 
1. Приложение № 1 Административни сведения; 
2. Приложение №2 Ценово предложение. 
3.Проект на Договор 

УПРАВИТЕЛ: 
/Д-р Б. Д и м и т ^ о / 
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