
СТОЛИЧНА ОБЩИНА 
„СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ НА 

ОНКОЛОГИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ” ЕООД -  ГРАД СОФИЯ
София 1784
бул.Андрей Сахаров 22 
Пощенска кутия 54

Управител: тел/факс 975-39-50 
Гл. счетоводител: 875-00-63 
Централа: 975-35-35

И зх .№  236/08.08.2019г.

ДО
Г-н Васил Попов 
Управител на 
„ВНП Фасилити “ЕООД 
с адрес: гр.София, 
бул.“Братя Бъкстон“№40 
тел:+3592 9438411; 
факс:+359 2 9438410 
e-mail: v.popov@vnp.bg

П О К А Н А
по чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за представяне на оферта за 
възлагане на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки с предмет„Доставка на болнична храна за пациентите и дежурния персонал в 
Стационарен блок на „СБАЛОЗ” ЕООД, София-град”

УВАЖАЕМИ Г-Н ПОПОВ,

Моля, на основание чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) да 
ни изпратите оферта за изпълнение на обществена поръчка за услуга по чл. 20, ал. 3, т. 2 от 
ЗОП с предмет: „Доставка на болнична храна за пациентите и дежурния персонал в 
Стационарен блок на „СБАЛОЗ” ЕООД, София-град”

I. Вашата оферта трябва бъде съобразена с приложеното към настоящата 
Покана Техническо задание и проект на договор.

Съдържание на оферта:
1. Данни за лицето, което прави предложението -  образец № 1
2. Списък на представените документи в офертата -  Образец № 2
3. Декларация по чл. 192, ал. 2 от ЗОП за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец № 3
4. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 

от ЗОП) - Образец № 4
5. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители при изпълнението на 

поръчката - Образец № 5
6. Декларация по чл. 101, ал. 9 и ал. 11 от ЗОП - Образец № 6
7. Декларация за конфиденциалност по чл. 102 от ЗОП /когато е приложимо/ - 

Образец № 7
8. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици - Образец № 8

9. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество - 
Образец № 9

10. Декларация за съгласие за обработване на личните данни във връзка с чл.5 от 
Закона за защита на личните данни - Образец № 10
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11. Декларация-списък на услугите, които са еднакви или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - Образец № 11

12. Техническо предложение -Образец № 12
13. Декларация за срока на валидност на офертата -  Образец № 13
14. Декларация, че при изготвяне на офертата за участие в обществената поръчка са 

спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, 
закрила на заетостта и условията на труд - Образец № 14

15. Ценово предложение - Образец № 15
16. Проект на Договор.

II. Критерият за оценка на офертата е «най-ниска цена».

Взема се предвид цената в лева без ДДС за месечен абонаментза изпълнение на 
услугите.

III. Срок и начин за получаване на офертата
1. Срок за получаване на офертата: 13.08.2019г(вторник), 16:30 часа.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от участника, или 

от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга куриерска 
услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на следния адрес: град София, бул. 
„Андрей Сахаров” к-т 221, ет.2, на „СБАЛОЗ“ЕООД,

Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочват:

а) наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 
приложимо;

б) адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
Опаковката, посочена по-горе включва документите, описани в т. I „Съдържание на

оферта“
Офертата трябва да бъде получена в посочения срок. При получаване на офертата 

върху опаковката се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването, за което 
на приносителя се издава документ. Не се приема оферта, която е представена след 
изтичане на крайния срок за получаване или е в незапечатана опаковка или в опаковка с 
нарушена цялост.

2. Срок на валидност на офертата: най-малко 30 /тридесет/ календарни дни считано 
от датата, определена като краен срок за получаване на офертата.

3. Дата, час и място на отваряне на офертата: 14.08.2019 г. (сряда), 13:30 часа, в 
сградата на „СБАЛОЗ“ЕООД на адрес: град София, бул. „Андрей Сахаров Зала, ет.2,

4. При отварянето на офертата се обявяват ценовите предложения и при извършване 
на тези действия могат да присъстват представители на участника.

5. Сключване на договор: ако бъдете избрани за Изпълнител с Вас ще бъде сключен 
договор за изпълнение на поръчката. Договорът ще бъде изготвен съгласно приложеният 
образец - приложение №16. Преди сключването на договора трябва да предоставите 
документи,удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата - т.е. 
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 ЗОП, като документи от НАП и общини 
Възложителят изисква служебно съгласно чл. 87, ал. 10 и ал. 11 от ДОПК. Документите се 
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. Възложителят определя 
гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора без ДДС, като 
участникът сам избира вида на гаранцията.

Поръчката се предвижда да бъде със срок на изпълнение 1 (една) година. Договорът 
за възлагане на обществена поръчка обвързва страните и след едногодишния срок до 
провеждане на нова процедура за възлагане на обществена поръчка и сключен договор в 
случай, че Възложителят изпрати, а Изпълнителят получи писмено уведомление за 
удължаване срока на договора преди неговото изтичане. Удължаването на срока на
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договора по този ред е допустимо еднократно и за срок от не повече от 1 (една) година.или 
до достигане на общата прогнозна стойност.

6. Други условия: По неуредените въпроси от настоящата Покана ще се прилагат 
разпоредбите на ЗОП и приложимите разпоредби на действащото законодателство в Р 
България.

7. Представените от участника в обществената поръчка лични данни в 
документите от офертата ще бъдат съхранявани и обработвани от Възложителя БАН при 
спазване изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския Парламент и на Съвета 
от 27 април 2016 година.

Приложения към настоящата покана:
1. Образец № 1
2. Образец № 2
3. Образец № 3
4. Образец № 4
5. Образец № 5
6. Образец № 6
7. - Образец № 7
8. - Образец № 8
9. Образец № 9
10. Образец № 10
11. Образец №11
12. Образец № 12
13. Образец №13
14. Образец № 14
15. Образец № 15
16. Проект на Договор.

/Д-р ь. Димитров, у
Управител „СБАЛОЗ“ ЕООД гр. София/
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