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РЕШЕНИЕ
№ 71/23.12.2016г.
Във връзка с необходимостта от осигуряване доставка на храна и
тонизиращи напитки за работници и служители при Център за спешна
медицинска помощ Велико Търново, работещи на 12-часови дежурства и
полагащи нощен труд, регламентирана в Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за
определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или
добавки към нея, прекратяване с Решение № 70 от 21.12.2016г. на откритата с
Решение № 58 от 06.12.2016г. на Директора на ЦСМП Велико Търново
процедура по реда на чл.187 и сл. от ЗОП поради факта, че не е получена нито
една оферта за част от обособените позиции, и на основание чл. 20, ал.3, т.2 от
ЗОП и чл.191 от ЗОП, д-р Валентина Хаджирадева - директор на ЦСМП Велико
Търново
ЗАПОВЯДВАМ:
Откривам процедура за възлагане на обществена поръчка чрез покана
до определени лица при следните условия:
1. Предмет на поръчката: „Доставка на храна и тонизиращи напитки за
работници и служители при Център за спешна медицинска помощ Велико
Търново“. Поръчката включва обособени позиции, както следва: 1. Доставка
на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Горна Оряховица; 2. Доставка на храна и тонизиращи
напитки за работници и служители при ЦСМП Велико Търново, филиал
Свищов; 3. Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Полски Тръмбеш; 4. Доставка
на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Стражица.
Участниците трябва да разполагат в съответните градове, където се
намират филиалите на Центъра за спешна медицинска помощ Велико Търново
(съвпадащи с всяка от обособените позиции) с обект/и за търговия с храни, за
предпочитане включващ/и витрина за топла кухня.
Всеки участник има право да подаде оферта за изпълнение на една
или повече обособени позиции.
2. Срок на изпълнение на поръчката – една година след влизане в сила на
договорите.
3. Прогнозната стойност на поръчката без ДДС е общо 30 825/тридесет
хиляди осемстотин двадесет и пет/лева, от които 24 660 лв. – храна и 6 165 лв.
– напитки. По обособени позиции прогнозната стойност е както следва:
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Горна Оряховица – 10 200 лева и напитки – 2 550 лв.;
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Свищов – 7 260 лева и напитки – 1 815 лв.;
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Полски Тръмбеш – 3 600 лева и напитки – 900 лв.;
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Стражица - 3 600 лева и напитки – 900 лв.
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ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
и ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПЪЛНЕНИЕТО
на
обществена поръчка с предмет
«Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители
при Център за спешна медицинска помощ Велико Търново»

Процедурата има за цел осигуряването във връзка с Наредба № 11 от
21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна
храна и/или добавки към нея на храни и тонициращи напитки за работниците
и служителите при ЦСМП Велико Търново, за филиалите в градовете Горна
Оряховица, Свищов, Полски Тръмбеш и Стражица, работещи на 12-часови
дежурства и полагащи нощен труд.
Количество или обем на поръчката:
Прогнозен брой 12-часови дежурства за 12 месеца по филиали са както
следва: Г. Оряховица – 6200, П. Тръмбеш – 2196, Стражица – 2196, и Свищов –
4430.
Стойността за храна за един човек за едно 12-часово дежурство, която
възложителят предоставя в полза на правоимащите свои служители и
работници, е 1,67лева (един лев и шестдесет и седем стотинки) лева без ДДС - 2
(два) лева с ДДС.
Прогнозен брой нощни дежурства за 12 месеца по филиали са както
следва: Г. Оряховица – 3100, П. Тръмбеш – 1098, Стражица – 1098, и Свищов –
2215.
Стойност за тонизиращи напитки за един човек за едно нощно
дежурство, която възложителят предоставя в полза на правоимащите свои
служители и работници е 0,83 (осемдесет и три стотинки) лева без ДДС - 1
(един) лев с ДДС.
Налице са хипотези, при които възложителят не заплаща храна и
тонизиращи напитки за служителите си, макар че те полагат 12-часови и
нощни дежурства, поради което прогнозният брой дежурства не съответства на
прогнозната стойност на поръчката, с оглед стойността за храна и напитки,
която възложителят е посочил, че ще заплаща за всеки служител.
Прогнозна стойност без ДДС: Прогнозната стойност на поръчката е
общо 30 825/тридесет хиляди осемстотин двадесет и пет/лева, от които 24 660
лв. – храна и 6 165 лв. – напитки. По обособени позиции прогнозната стойност
е както следва:
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Горна Оряховица – 10 200 лева и напитки – 2 550 лв.;
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Свищов – 7 260 лева и напитки – 1 815 лв.;
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Полски Тръмбеш – 3 600 лева и напитки – 900 лв.;
- Доставка на храна за работници и служители при ЦСМП Велико
Търново, филиал Стражица - 3 600 лева и напитки – 900 лв.
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Място и срок за изпълнение на поръчката: обектите за търговия с
храни на изпълнителя на територията на градовете Горна Оряховица, Свищов,
Полски Тръмбеш и Стражица.
Срок за изпълнение на поръчката: 12 /дванадесет/ месеца, считано от
датата на влизане в сила на договора за възлагане на обществената поръчка.
Начин на изпълнение: Избраният изпълнител следва да доставя в срока
на договора храна и напитки на работници и служители на възложителя на
стойност, посочена от възложителя, увеличена с процента търговска отстъпка,
предложена от изпълнителя в офертата му.
В офертата си участниците трябва да посочат процента търговска
отстъпка, който ще се начили върху стойността, заплащана от възложителя за
доставената храна и напитки в лева. Избраният изпълнител ще доставя храна и
напитки на работниците и служителите на възложителя на стойност,
съответстваща на сумата, дължима от възложителя за храна и напитки на
всеки служител с оглед броя на дежурствата му през месеца, увеличена с
предложения от участника в офертата му процент търговска отстъпка.
Участникът трябва да има обект/и за търговия с храни в съответния
град, за която обособена позиция кандидатства. Когато участникът разполага с
няколко обекта за търговия с храни в населеното място, той трябва да посочи в
офертата си дали ще осъществява доставката във всички тях или в конкретно
определен обект, като в последния случай го посочва. Обекта/ите задължително
трябва да е/са регистриран/и при условията и по реда на Закона за храните
(чл. 12 и следващите от Закона за храните) като обект/и за търговия с храни,
както и да има/т издадено удостоверение за регистрация на обект за търговия
с храни. Копие от Удостоверението за регистрация по чл.12 от ЗХ се прилага от
участника към офертата му.
Не се допускат до оценка и класиране оферти на участници, които не
разполага с обект за търговия с храни в населеното място, в което се намира
филиалът на ЦСМП, посочен в обособената позиция, за която участникът иска
да бъде избран за изпълнител, регистриран по чл. 12 и следващите от Закона
за храните.
В офертата трябва да бъде посочено дали във всеки от обектите за
търговия с храни, където ще бъдат обслужвани работниците и служителите на
възложителя в изпълнение на поръчката, има щанд/витрина за топла кухня.
Доставяните храни и напитки следва да отговарят на изискванията на
БДС или еквивалент и да са в срок на годност към датата на доставката.
Доставките ще се извършват на правоимащите работници и служители
на възложителя срещу поименни купони, през месеца, следващ месеца в който
те са положили дежурствата, даващи им право на хлана и тонизиращи
напитки. За целта, възложителя изготвя поименен списък на работниците и
служителите си съдържащ брой 12 - часови дежурства за съответния предходен
месец, с конкретизиране и на нощните такива и стойността, която ще заплати
на изпълнителя срещу доставена храна и напитки за всеки от служителите,
формирана на база брой дежурства за месеца, в т.ч. нощни, умножени с
полагащия се минимален размер за храна от 1,67 лева без ДДС на 12-часово
дежурство и 0,83 лева без ДДС за тонизиращи напитки при нощни смени.
Възложителят изготвя списъка и го предава на изпълнителя до 5-то число на
месеца, следващ фактическото изпълнение на дежурствата на персонала.
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Въз основа на списъка Изпълнителят изготвя поименни купони с
конкретния общ месечен размер на полагащата се сума в лева за всеки един
служител, срещу която той има право да получчи храна и напитки в
търговския/те обект/и на изпълнителя. Сумата, посочена в купона съответства
на стойността, посочена в представения от възложителя списък, увеличена с
размера на търговската отстъпка.
В срок до 10-о число на всеки следващ месец изпълнителят предава на
възложителя с приемо-предавателен протокол купоните, срещу които е
извършил доставки и издава, и връчва на възложителя, фактура за
извършените през предходния месец доставки. Стойността, посочена във
фактурата и дължима от възложителя, съответства на стойността на купоните,
срещу които изпълнителят е извършил доставки на служителите на
възложителя през месеца, намалена с процента търговска отстъпка,
предложена от изпълнителя.
Възложителят заплаща
посочена във фактурата.

на

изпълнителя

стойността

на

доставките,

Срок за плащане на доставките: Плащането за изпълнението на
поръчката се извършва в български лева, по банков път, в срок до 30 (тридесет)
календарни дни, считано от датата на получаване от възложителя на
издадената от изпълнителя надлежна фактура и предадени от изпълнителя на
възложителя купони на посочената във фактурата стойност за доставка на
храна и напитки на работниците/служителите на възложителя през предходния
месец.
Критерий за възлагане
качество/цена на услугата.

на

поръчката

е

оптимално

съотношение

За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил
най-голям брой точки при класиране на офертите, съответно класиран на
първо място.
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Кратки указания за изготвяне,
отваряне и оценяване на офертите

При изготвяне на офертата участниците ползват образците на
документи, изготвени от Възложителя, част от настоящата документация,
надлежно попълнени и подписани. Следва да се съобразяват и изискванията,
посочени в „забележки“ към съответните образци.
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в
процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си.
Не се допуска представянето на варианти в офертата.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя
самостоятелна оферта.
При изготвяне на офертата участникът трябва съобразява изискванията
и условията, посочени в решението за откриване на процедурата за възлагане
на обществената поръчка, обявата и информацията за обществената поръчка в
РОП, документацията за участие и закона.
Всеки участник има право да подаде оферта за изпълнение на една или
повече обособени позиции.
Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочва:
ДО
ЦСМП Велико Търново
гр. Велико Търново, ул. „Ниш” № 1
ОФЕРТА
за обществена поръчка с предмет:
„Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и служители при
ЦСМП Велико Търново“
За обособена/и позиция/и: ……………………………………………………………...
Наименование на участника: ........................................................................
Участници в обединението (когато е приложимо): ....................................
Адрес за кореспонденция, телефон:..............................................
Факс и електронен адрес (по възможност): .................................
В опаковката се поставят:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата;
2. Административни сведения за участника;
3. Техническо предложение;
4. Декларации по образец на възложителя, публикувани в профила на
купувача;
5. Ценово предложение;
6. Копие (заверено от участника) от Удостоверението по чл.12 от ЗХ;
7. Други документи, които участникът счита, че следва да представи.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, той представя
доказателства за поетите от подизпълнителите задължения. Доказателствата
могат да бъдат под формата на декларация или друг документ, от който да са
видни поетите тях задължения, включително и вида и дела от поръчката, която
ще изпълняват.
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Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той
представя доказателства за това, че участникът ще разполага с ресурса на
третите лица и за поетите от тях задължения.
Срокът на валидност на офертите се посочва от участниците, но не може
да е по-рано от 15.03.2017г.
Отварянето на офертите, разглеждането и оценяването на същите се
извършва от нарочно назначена от възложителя комисия.
Комисията започва работа след получаване на списъка с участниците и
представените оферти.
Постъпилите оферти се отварят на 17.01.2017г. в 9,00 часа в сградата на
ЦСМП Велико Търново, в град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата. Представителят на участника се допуска след
удостоверяване на неговата самоличност и представяне на съответните
пълномощни.
Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява
ценовите оферти. С това приключва публичната част от заседанието на
комисията.
Комисията продължава своята работа в закрито заседание и след
проверка на допустимостта, извършва оценка на офертите, с оглед посочения в
документацията критерий.
Протоколът от работата на комисията се подписва от всички членове и
се предава на възложителя за утвърждаване.
За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, получил
най-висока комплексна оценка и съответно класиран на първо място.
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения
изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. Преди
сключване на договора участникът, определен за изпълнител, представя
Свидетелство за съдимост – за липса обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 1 от
ЗОП; Удостоверение от органите по приходите (НАП) и удостоверение от
общината по седалището на възложителя и на участника – за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3 от ЗОП; Удостоверение от органите на
Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” – за липса на
обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП (когато в това удостоверение се
съдържа информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение за нарушение по чл. 54, ал.1, т. 6 от ЗОП, участникът представя
декларация, че нарушението не е извършено при изпълнение на договор за
обществена поръчка).
Възложителят може да сключи договор със следващия класиран
участник, когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор
или не се яви за сключването му в определения от възложителя срок, без да
посочи обективни причини.
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МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА
Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерия
оптимално съотношение качество/цена, който включва следните показатели:
предложена цена; брой търговски обекти, в които ще се осъществява доставката;
наличие на топла точка (витрина с топла храна) в търговските обекти, в които ще
се осъществява доставката.
Оценяването на предложенията се извършва по методика за оценка с цел да
се определи комплексна оценка - Ккомпл. на базата на дадените критерии, която
осигурява избор на икономически най-изгодната оферта:
К1 – Цена на предложението – максимум 50 т.
Най-изгодна е цената, предложена от участника, предложил най-висок
процент търговска отстъпка върху стойността, която ще заплати възложителят.
Участникът, предложил най-изгодна цена, получава максималните 50 точки.
Следващият предложил по-ниска отстъпка - 45 точки, третият - 40 точки,
четвъртият - 35 точки, и т.н.
К2 - Брой търговски обекти, в които ще се осъществява доставката –
20 т.
Участникът предложил доставките да се осъществяват в най-голям брой
търговски обекти в населеното място, в която се намира филиала на ЦСМП се
оценява с максималните 20 точки. Следващият с 15 точки, третият с 10 точки,
четвъртият – 5 т. и т.н.
К3 – Наличие на топла точка в търговските обекти, в които ще се
осъществява доставката – максимум 30 т.
Участникът предложил доставката да се осъществява в най-многа търговки
обекти с топла точка (витрина с топла храна) се оценява с максималните 30 точки.
Участник, който е предложил доставката да се осъществява в по-малко търговски
обекти с топла точка получава 25 точки, следващия, предложил по-малко търговски
обекти с топла точка получава 20 точки и т.н. Участникът предложил доставката да
се осъществява в търговки обект/и в които няма топла точка (витрина с топла
храна) се оценява с 0 точки.
Комплексната оценка на офертата се формира по следната формула:
Ккомпл. = К1 + К2 + К3,
Крайното класиране на участниците е в низходящ ред според получената
комплексна оценка на офертите. На първо място се класира участникът с найвисока комплексна оценка.
Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с
предимство се класира офертата с по-изгодна цена. Комисията провежда публично
жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти,
ако участниците не могат да бъдат класирани в съответствие с начина, посочен в
предходното изречение. Мястото, датата и точният час на теглене на жребия се
определят от председателя на комисията. Не по-късно от два работни дни преди
датата на публичния жребий комисията обявява най-малко чрез съобщение в
профила на купувача датата, часа и мястото на провеждането му. На публичния
жребий могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване. 3а
приключилия жребий се съставя удостоверителен протокол, подписан от
председателя на комисията и членовете от състава й, както и от представителите
на присъстващите участници.
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