Решение по чл. 22, ал.1 от ЗОП

ПРЕДВАРИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Решение за публикуване
ИН на регистрационната форма от ССИ (Формат : YYYYMMDD-nnnnn-xxxx)

20220128-5947-0004
Професионална област, в която попада предметът на обществената поръчка

Медицина

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Партида

5947
Изходящ номер

VII-6-2
от дата

28-април-2022

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Публичен
I.1)

Наименование и адрес
Официално наименование

Многопрофилна болница за активно лечение " Лозенец " ЕАД
Национален регистрационен номер

205967328
Пощенски адрес

Лозенец ул. Козяк №.1
Град

гр. София
код NUTS

BG411 София (столица)
Пощенски код

1407
Държава

България
Лице за контакт

Надя Ковачева
Телефон

+359 029607218
Електронна поща

nkovacheva@lozenetz-hospital.bg

Основен адрес (URL)

https://www.lozenetz-hospital.bg/
Адрес на профила на купувача (URL)

https://app.eop.bg/buyer/23021
I.2)

Вид на възложителя

Публичноправна организация
I.3)

Основна дейност

Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
Откривам процедура
Поръчката е в областите отбрана и сигурност

Не
Поръчка за социални и други специфични услуги

Не
Откривам процедура

за възлагане на обществена поръчка
II.1)

Вид на процедурата

Открита процедура

РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
Правно основание

Чл. 73, ал. 1 от ЗОП

РАЗДЕЛ IV: ПОРЪЧКА

IV.1)

Наименование

Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична
храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски
IV.3)

Обект на поръчката

Услуги
IV.4)

Описание на предмета на поръчката (естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и
изисквания)

Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.

Предметът на обществената поръчка е “Eжедневно приготвяне и доставяне на готова кухненска продукция за
нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД: болнична храна, храна за дежурен персонал и оперативни закуски”.
Предметът на обществената поръчка ще се изпълнява чрез периодични доставки, по писмени заявки на
Възложителя, на описаните в Техническата спецификация болнична храна, храна за дежурния персонал и
оперативни закуски. Определените количества храна/брой хранодни по съответните диети/ в Техническата
спецификация са ориентировъчни и зависят от текущите потребности на Възложителя в срока на действие на
договора за възлагане на обществената поръчка. Възложителят си запазва правото:
-да променя (да намалява и/или увеличава) определените количества храна, в зависимост от своите нужди, в
рамките на общата прогнозна стойност на обществената поръчка;
-да не заявява целия асортимент и/или количество храна в зависимост от конкретните (специфични) нужди на
болницата.
IV.5)

Обществената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване на околната средa

Не
IV.6)

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

Не
IV.7)

Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Не
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособени позиции (когато е приложимо):

1.2. В конкретния случай не е целесъобразно разделянето на предмета на обществената поръчка на обособени
позиции, поради следните аргументи:
• при разделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще възникне реален риск изпълнението на
поръчката да се затрудни неоправдано по чисто технически причини, тъй като при възникването на проблеми при
изпълнението на обществените поръчки по отделните обособени позиции, служителите от администрацията на
МБАЛ „Лозенец” ЕАД ще трябва да водят кореспонденция /преговори/дела с всеки един изпълнител по отделно;
• разделянето на обществената поръчка на обособени позиции ще доведе до оскъпяване на поръчката, защото
съвсем логично изпълнителят на всяка обособена позиция да се стреми да реализира по-висока печалба, докато,
ако изпълнител е само един, той със сигурност ще направи по-големи отстъпки в цената на всеки един хранителен
продукт и всяко ястие от Техническата спецификация, защото ще изпълнява цялата поъчка. По този начин, чрез
комплексното доставяне на необходимата храна за МБАЛ „Лозенец” ЕАД от един изпълнител, ще се постигане по
ефективно разходване на публичните средства;
• необходимостта от координирането на различните изпълнители на отделните обособени позиции би могло
сериозно да застраши своевременното изпълнение на поръчката, като се има предвид, че доставката следва да
се извършва по едно и също време и да се установи от персонала дали отговаря на изискванията на Техническата
спецификация;
• комплексната доставка на всички хранителни продукти и ястия за нуждите на МБАЛ „Лозенец” ЕАД от един
изпълнител ще улесни изключително много възложителя, както при изпълнението на обществената поръчка, така
и в случай на необходимост от ангажиране на отговорността на изпълнителя при неточно и/или некачествено
изпълнение на договора.
IV.8)

Прогнозна стойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС:

392000
Валута:

BGN
IV.10)

Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури
Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури

Не

РАЗДЕЛ VI: ОДОБРЯВАМ

обявление
документация/описателен документ

РАЗДЕЛ VII: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VII.2)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование

Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен № (ЕИК)

000698612
Пощенски адрес

бул. Витоша № 18
Град

София
Пощенски код

1000
Държава

Република България
Телефон

+359 29356113
Факс

+359 29807315
Адрес за електронна поща

delovodstvo@cpc.bg
Интернет адрес

http://www.cpc.bg
VII.3)

Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:

Жалбата срещу решението на Възложителя за откриване на процедурата се подава при условията и реда на чл.
196 - чл. 199 от ЗОП. Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП жалбата се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока
по чл. 100, ал. 3 от ЗОП. Срокът по чл. 100, ал. 3 от ЗОП е 14-дневен и започва да тече от публикуването на
обявлението в РОП, а когато датите на публикуване на обявлението в РОП и в „Официален вестник“ на
Европейския съюз са различни, срокът за обжалване тече от по-късната дата.

РАЗДЕЛ VIII: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

VIII.1)

Име и фамилия:

Марсел Методиев
VIII.2)

Длъжност:

Главен юрисконсулт-упълномощено лице по чл.7 от ЗОП

