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„Втора МБАЛ - София” ЕАД, ЕИК: 000689022, с адрес гр. София, бул.
“Христо Ботев" № 120, представлявано от доц. д-р Стефан Николаев Узунов изпълнителен директор, наричано за краткост “ВЪЗЛОЖИТЕЛ”,
и „ЛФС” ЕООД, EHK 130015233, със седалище и адрес на управление: гр.
София 1517, район Подуяне, кв „Малашевци“, ул. „Бесарабия“ 79, телефон +359
2 421 88 66, факс +359 2 920 02 74, представлявано от Веселин Стойчев Стойчев,
наричано по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ” от друга страна
на основание чл. 112, ал. 1 ЗОП и Решение № 114/05.08.2020 г. на
Изпълнителния директор на „Втора МБАЛ - София” ЕАД се сключи настоящият
договор, както следва:
„ДОСТАВКА HA ГОТОВА БОЛНИЧНА ХРАНА ЗА НУЖДИТЕ HA
ПАЦИЕНТИТЕ HA „ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО
ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД”
Страните се споразумяха за следното:

I. ПРЕДМЕТ HA ДОГОВОРА:

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извърши
доставка на готова болнична храна, описани по вид, количества и стойност за
храноден, съгласно Приложение № 1 и Приложение № 2, неразделна част от

договора като посочените количества са ориентировъчни и са определени на

база предходен период.
1.1. Доставката на готовата храна, предмет на договора, е в съответствие с
действащите хигиенно-санитарни изисквания и изискванията за качество, състав
и грамаж са, съобразено „Сборник рецепти за диетични ястия”, издание
Държавно издателство „Техника” 1984 г.
1.2. Готовата храна се приготвя в същия ден, транспортира се и доставя
тикратно за деня, с температура готова за консумация в термоизолиращи
контейнери, по определен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ график в следните часове:
Закуска - от 07:00 ч. до 07:30 ч. (с подкрепителната закуска в 10 ч.)
Обяд - от 11:00 ч. до 11:30 ч. (с подкрепителната закуска в 16 ч.)
Вечеря - от 17:00 ч. до 17:30 ч.
1.3. Количествата и видовете храна за всяко хранене се определят в заявка,
подадена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 12:00 ч. на предходния ден, а за новопостъпили
пациенти - до 09:30 ч. на същия ден.

II. ЦЕНА И НАЧИН HA ПЛАЩАНЕ

2.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ възнаграждение в размер
на 115 564.99 лв. без ДДС и 138 677.99 лв. с вкл. ДДС, определени съгласно

стойностите за храноден и ориентировъчни количества по Приложения № 1.

Стойността на договора е ориентировъчна и е в зависимост от реално
заявените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ количества.

B посочената стойност за храноден са включени всички разходи по

изпълнение на услугата и е крайна за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

2.2. Заплащането се извършва въз основа на предоставена от
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ месечна фактура, издадена до 5-то число на месеца, следващ
отчетния месец след двустранно подписан месечен приемо-предавателен
протокол от упълномощени лица от двете страни, обобщен и изготвен въз основа
на ежедневни приемо-предавателни протоколи.
2.3. Дължимата от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сума се заплаща по банков път в срок
до 60 (шестдесет) дни, след фактуриране за съответния месец, считано от
датата на представяне на фактурата.
2.4. Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по
следната банкова сметка, посочена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
Банка: ОББ АД
IBAN BG93 UBBS 8002 1089 4393 40
Bic: Ub b s b g s f
2.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведоми писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за
всички последвали промени по т. 2.4. в срок до 3 (три) дни, считано от момента
на промяната. B случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не уведоми ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в този
срок, се счита че плащанията са надлежно извършени.
2.6. Договорените единични цени за един храноден са окончателни и не
подлежат на промяна за срока на настоящия договор.

III. СРОК И МЯСТО HA ИЗПЪЛНЕНИЕ
3.1. Договорът влиза в сила от датата на подписването, и има действие 12
(дванадесет) месеца.
3.2. Мястото на изпълнение на поръчката: на територията на „ВТОРА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД

IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ HA СТРАНИТЕ
4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право:
4.1. Да изисква от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни възложената услуга в
уговорения срок и без отклонения от представената оферта в процедурата за
участие;
4.2. Във всеки момент от изпълнението на договора да извършва контрол
относно качеството, количествата, етап на изпълнение, както и вида на дажбите.
Указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ са задължителни за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
4.3. По всяко време да извършва санитарен и хигиенно-епидемиологичен
контрол по отношение хигиената на доставените храни, както и по
органолептичните и физико - химични показатели на доставяната храна;
4.4. Да прави рекламации при установяване на некачествена работа, която
не е в съответствие с изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. При установяване на
нередности или липси в доставката, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да ги
отстрани в срок до 1 (един) час;
4.5. Когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани нередностите, установени с
констативен протокол подписан от двете страни, отклонил се е от
договореностите и работата му е с недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право
да откаже нейното приемане и заплащане, както и да получи обезщетение за
претърпените вреди.

4.6. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при
неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на клаузи от договора и да получи
неустойка в размера, определен в т. 10.1 от настоящия договор.
5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:
5.1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ уговореното възнаграждение в размер,
при условия и в срокове, съгласно настоящия договор;
5.2. Да оказва необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при
изпълнение на възложената му работа;
5.3. Да осигури свои длъжностни лица за приемане на доставените
количества готова храна в уговорените часове и на посоченото място;
5.4. Да съгласува и утвърждава седмичното меню за храненето с
представител на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
5.5. Да предоставя своевременно на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ предварителните
заявки за следващия ден, за събота и неделя и празничните дни.

6. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право:
6.1. Да получи уговореното възнаграждение при условия и в срокове,
посочени в настоящия договор;
6.2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ информация, която ще му е необходима
при изпълнение на договора;
6.3. Да изисква от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, приемане на доставените количества
готова храна от длъжностни лица в уговорените часове и на посоченото място;
6.4. Да получава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ своевременно заявки за вида и
количеството храна по график, утвърден от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:
7.1. Да изпълни поръчката качествено в съответствие с предложението в
офертата му;
7.2. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно
изпълнението на поръчката, както и да използва информация, станала му
известна при изпълнение на задълженията му по настоящия договор.
7.3. Да фактурира в срок до 5-то число от месеца доставките, изпълнени
през предходния месец след обобщен двустранно подписан месечен приемопредавателен протокол обобщен и изготвен въз основа на ежедневни приемопредавателни протоколи.
7.4. Да спазва всички нормативни изисквания и здравни разпоредби по
отношение на доставянето на храна, съобразно действащото законодателство в
страната.
7.5. Да изпълнява указанията и препоръките на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
добросъвестно, качествено и в срок, да отстранява нередности и/или липси в
доставките в срок до 1 (един) час.
7.6. Да предоставя ежедневни хранителни проби в обем на една цяла
порция от пълния хранителен набор за деня, за своя сметка.
7.7. Да доставя готовата храна в приспособени за целта собствени
транспортни средства, подредени по начин, недопускащ разливане, запазващ
целостта, структурата и качеството на продукцията.
7.8. За възникнали затруднения в процеса на изпълнение на услугата, да
информира незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но без да прекъсва изпълнението й.
7.9. Да гарантира качеството на доставките на храната, пакетиран хляб,
тестени изделия и др.

V. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8.1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира изпълнението на произтичащите от
настоящия договор свои задължения с гаранция за добро изпълнение в размер
на 2 311, 30 (две хиляди триста и единадесет лв и тридесет стотинки) лв ,
представляващ 2 % (два процента) от прогнозната стойност на договора без
вкл. ДДС, съгласно количествата и цените по Приложение № 1.
8.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа и се удовлетворява от гаранцията, когато
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни някое от задълженията си по договора.
8.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да усвои сумата от гаранцията, без това
да го лишава от правото да търси обезщетение за претърпени вреди.
8.4.
При липса
на
възражения
по изпълнение
на договора,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията по т. 8.1 в срок от 30 (тридесет) дни
след приключване на изпълнението при парична гаранция или ако гаранцията се
представя под формата на безусловна и неотменима банкова гаранция, без да
дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.
8.5. Гаранцията за изпълнение не се освобождава от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако
в процеса на изпълнение на договора е възникнал спор между страните относно
неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и въпросът е отнесен за
решаване пред съд. При решаване на спора в полза на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, той
може да пристъпи към усвояване на гаранцията за изпълнение.
VI. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ HA ИЗПЪЛНЕНИЕТО

9.1. Приемането на извършената работа по т. 1. се извършва от определени
от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица.
9.2. Приемането на работата по настоящия договор се удостоверява с
подписване на упоменатите в т. 2.2. отчетни документи от оторизираните за това
лица.

VII. НЕУСТОЙКИ

10.1. B случай на забавяне при изпълнение на работата по договора,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка при забавена доставка
(или доставена със закъснение до последната доставка за деня), в размер на
законната лихва върху цената на съответната доставка.
10.2. При закъснение на плащането от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ повече
от 10 (десет) работни дни след срока по т. 2.3. от настоящия договор, той дължи
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на законната лихва за всеки просрочен
ден.
10.3. Изплащането на неустойката не лишава изправната страна от правото
да търси реално изпълнение и обезщетение за претърпени вреди.

VIII. НЕПРЕДВИДЕНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА
11.1. Страните по настоящия договор не дължат обезщетение за
претърпени вреди и загуби, в случай че последните са причинени от
непреодолима сила.
11.2. B случай че страната, която е следвало да изпълни свое задължение
по договора, е била в забава, тя не може да се позовава на непреодолима сила.

11.3. Страната, засегната от непреодолима сила, е длъжна да предприеме
всички действия с грижата на добър стопанин, за да намали до минимум
понесените вреди и загуби, както и да уведоми писмено другата страна в срок до
24 часа, от настъпването на непреодолимата сила. При неуведомяване се дължи
обезщетение за настъпилите от това вреди.
11.4. Докато трае непреодолимата сила, изпълнението на задълженията на
свързаните с тях насрещни задължения се спира.

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ HA ДОГОВОРА
12.1. Настоящият договор се прекратява:
12.1.1. C изтичане на срока по т. 3.1.
12.1.2. По взаимно съгласие между страните, изразено в писмена форма.
12.1.3. При виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по
договора, с 10-дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната
страна.

12.1.4. При констатирани системни нарушения на изискванията залегнали в
т. 1.1. и т. 1.2., и/или конфликт на интереси, с изпращане на едностранно писмено
предизвестие от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
12.1.5. При възникване на обстоятелствата по чл.118 ЗОП.
12.1.6. Когато са настъпили съществени финансови промени в състоянието
на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, които са извън неговите правомощия и не е могъл или не е
бил длъжен да предвиди или предотврати - с писмено уведомление веднага след
настъпване на обстоятелствата.
12.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора без предизвестие,
когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ:
12.2.1. забави изпълнението на задълженията си по договора с повече от 1
(един) работен ден.
12.2.2. не отстрани в срок констатираните недостатъци, установени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
12.2.3. не изпълни някое от задълженията си по договора.
12.2.4. използва подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си,
или използва подизпълнител, който е различен от този, посочен в офертата му.
12.2.5. бъде обявен в несъстоятелност или когато е в производство по
несъстоятелност или ликвидация.
12.3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно със 7
(седем) дни предизвестие без дължими неустойки и обезщетения и без
необходимост от допълнителна обосновка. Прекратяването става след
уреждане на финансовите взаимоотношения между страните за извършените от
страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и одобрени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дейности по
изпълнение на договора.

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

13. C подписването на настоящия договор страните се съгласяват да бъдат
обработвани предоставените от тях лични данни само за целите по изпълнение
предмета на договора и съгласно Регламент (EC) 2016/679 на Европейския
парламент и на Съвета, и ЗЗЛД.
14. Изменение на сключен договор за обществена поръчка се допуска при
условията на чл. 116 от Закона за обществените поръчки.

15. Кореспонденцията свързана с изпълнението на този договор и
разменяна между ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, е валидна, когато е
изпратена по пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или
предадени чрез куриер срещу подпис на приемащата страна.
16. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за
новия си адрес другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени
и когато са изпратени на стария адрес.
17. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между
страните, а при непостигане на съгласие - ще се отнасят за решаване от
компетентния съд в Република България.
18. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство.

Неразделна част от настоящия договор са:
1. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № 1;
2. Техническо предложениена ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложения № 2.

Настоящият договор/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и еди

j

заличено на осн. чл.36 а, ал.3 от ЗОП
ВЪЗЛОЖИТЕЛ

заличено на осн. чл.36 а, ал.3
от ЗОП

ДОЦ. Д-Р СТЕФАН УЗУНОВ /

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТО^ HA
„ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” j Аk

заличено на осн. чл.36 а, ал.3 от ЗОП
ГЛ. ЮРИСКОНСУЛТ:
(С. АСЕНОВ)

заличено на осн. чл.36 а, ал.3 от ЗОП
ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ
(В. ВАСИЛЕВА)
ФИНАНСОВ KOHTPO.
(В. ДОНЧЕВ)
заличено на осн. чл.36 а, ал.3 от ЗОП

Л
м»ял

„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД
Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: oecondmual@auv.uz

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” № 120

От ЛФС ЕООД,
представлявано от управителя/изп. директор Веселин Стойчев Стойчев,

ЕИК/БУЛСТАТ 130015233, със седалище и адрес на управление гр. София, ул.
Бесарабия №79, телефон 02/4218866, факс 02/9200274 и e-mail o{{ice@l{o.uz за

кореспонденция по настоящата поръчка.
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

1. След запознаване с всички документи и образци от утвърдената
документацията за участие в публично състезание за възлагане на обществена

поръчка с предмет: ,Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на
„ВТОРА

МБАЛ

-

СОФИЯ”

съгласно

ЕАД“,

техническа

спецификация

(Приложение № 1, неразделна част от документацията), декларираме, че сме

запознати с указанията и условията за участие, съгласни сме с поставените от
Bac условия и ги

приемаме без възражения, като представяме нашето

техническо предложение за изпълнение на поръчката.
2. Приготвянето на храната ще се извършва по „Сборник рецепти за

детични

ястия

за

заведенията

за

обществено

хранене

и

лечебно-

профилактичните заведения”, изд. 1984 г. на M3.
3. Предлаганата болнична храна ще съответства на видовете диети и

хранителни продукти определени в техническата спецификация. Същите, могат

да бъдат в различен брой и количество, в зависимост от приетит)?Й1аЦ1й^тиИ:
Z'
'⅞'>*⅛Sj< ,O
назначеното им хранене от лекуващия лекар.
⅛‰

4. Доставяната болнична храна, ще отговаря на посочените в Техническата

спецификация условия, както и на следните изисквания за изпълнение и
качество на доставките:

5. Количествата храна, заявени от Възложителя ще се доставят трикратно

за деня, както следва:
Закуска - от 07:00 ч. до 07:30 ч. (с подкрепителната закуска в 10:00 ч.)

Обяд - от 11:00 ч. до 11:30 ч. (с подкрепителната ззакуска в 16:00 ч.)
Вечеря - от 17:00 ч. до 17:30 ч.

6. Количествата и видовете храна за всяко хранене

ще се определят в

заявка, подадена от Възложителя до 12:00 ч. на предходния ден, а за

новопостъпили пациенти - до 09:30 ч. на същия ден.
7. Готовата храна ще се доставя със собствен транспорт на участника.

Транспортът

ще отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на готова

храна и хранителни продукти и да представи съответните разрешителни от РЗИ
или ОД-БАБХ.

8. Болничната храна ще се доставя, придружена с ежедневен приемо-

предавателен протокол за доставка, съдържащ брой порции, единичен и общ
грамаж на ястията и хранителните продукти.
9. При приготвянето на храната ще се спазват изискванията за хигиена,

качество и енергийна стойност на храната, както и разнообразие на видовете
ястия, съобразено с нормите за болнично хранене.

10. Храните за стационарно болните ще бъдат приготвени при спазване

грамажа на порциите, вкусовите качества и технологичните изисквания за
приготвяне на диетични храни и добър външен вид.

11.

Всички

менюта

ще бъдат съобразени с

начина

на хранене

и

изискванията за диетичен режим, съобразен със „Сборник рецепти за детични
ястия за

заведенията за обществено хранене и лечебно-профилактичните

заведения”, изд. 1984 г. на M3.

12. Всички менюта по диети, предложени от нас ще се съгласуват с отдел
’’Прехрана” на „Втора МБАЛ - София“ ЕАД.

13. Ще предоставяме ежедневни хранителни проби в обем на една цяла
порция от пълния набор храни за деня, за своя сметка .

14. Приготвената храна по диети ще се доставя в термофо
отговарящи на хигиенните изисквания за хранителни продукти.

15. Оферираната единична цена в ценовото ни предложение е за храноден
на база примерното седмично меню, приложено към документацията за участие.

16. Няма да предлагаме тестени закуски повече от 3 пъти седмично.

17. Киселото мляко няма да

е млечен продукт, а кисело мляко 2 % за

хранещи се болни и 3,6% за деца от 0 до 1 г. Етикетът с фирмения знак на

производителя ще е върху капачките на всяка опаковка, където ще са отразени
дата на годност, партида и температура на съхранение.
18. Сиренето няма да е млечен продукт, а краве саламурено сирене с цвят,
вкус и аромат специфични за узряло сирене, без патогенни микроорганизми.

19. Плодовото пюре за деца от 0 до 1 г. ще е в херметически затворени

бурканчета от заводски производител. Фабрично ще бъде

изписана дата и

годност. Бомбаж няма да се установява.

20. Кравето маслото 0,20 гр. за закуска за Детско отделение няма да е
имитиращ продукт или маргарин, а ще е произведено от сурово мляко,което
отговаря на изискванията на Регламент /ЕС/№1308/2013 г.на Европейския

парламент и на Съвета от 17.12.2013 г. за установяване на обща организация на
пазарите.

21. Срок на отложено плащане ⅛a доставката - в срок до 60 (шестдесет)
I

календарни дни, след издаване на фактура, считано от датата на получаване на
фактурата и след двустранно подписан месечен пиемо-предавателен протокол

от упълномощени лица от двете страни, обобщен и изготвен въз основа на
ежедневни приемо-предавателни протоколи.

22. Срокът за изпълнение на поръчката - 12 (дванадесет) месеца от

подписване на договора.
23. Срокът на валидност на офертата - 3 (три) месеца, считано от датата

определена за краен срок за подаване на оферти.

24. Запознати сме с проекта на договор за възлагане на обществената
поръчка и сме съгласни с клаузите в него, като ги приемаме без възражения.

25.

Гарантираме,

че сме

в състояние да изпълним

поръчката в пълно

съответствие с изискванията, посочени в техническата спецификация.

26. Ако бъдем определени за изпълнител, настоящото предложение ще остане
обвързващо за нас и при сключването на договор и ще представлява н
от него.

I

. J

При изпълнението на поръчката дружеството

да ползва

(ненужното се зачертава) услугите на следните подизпълнители:

Участникът следва да представи:

• Примерни седмични менюта;

• Друга информация по преценка на участника във връзка с изпълнението
на поръчката.

заличено на осн. чл.36 а, ал.3 от ЗОП

Дата: 06.07.2020 г.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Прогнозен брой храноднни за една година

Видове диети

Диета 1, 4, 5, 7,10, 13,15,
въглехидратна,
деца от Одо 1г.и др.
Храненето е трикратно
Диета 9, 9/16, 9/5, 9/7,
9/10,белт.усилена и др.
Храненето е петкратно

Изисквания
Съгласно „Сборник рецепти за детични ястия за заведенията за
обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд.
1984 г. на M3.
Съгласно „Сборник рецепти за детични ястия за заведенията за
обществено хранене и лечебно-профилактичните заведения”, изд.
1984 г. на M3.

Единица
мярка

Прогнозен брой
хранодни

храноден

27059

храноден

11642

1. Броят на хранещите се болни е в зависимост от приетите пациенти и назначената от лекуващия лекар диета.
2. Оферираната единична цена е за храноден на база примерното седмично меню, приложено към документацията за участие.
3. При приготвянето на храната следва да се спазват изискванията за хигиена, качество и енергийна стойност на храната, както и
разнообразие на видовете ястия съобразно нормите за болнично хранене и изготвеното меню. Храните за стационарно болните да бъдат
приготвени при спазване грамажа на порциите, вкусовите качества, продукти според сезона и технологичните изисквания за приготвяне
на диетични храни и добър външен вид. Всички менюта трябва да бъдат съобразени с начина на хранене и изискванията за диетичен
режим, съобразен със Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно профилактичните заведения от
1984 г. Транспортът, с който ще се доставя храната, трябва да отговаря на хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.
Тестени закуски да не се предлагат повече от 3 пъти седмично.
4. Киселото мляко да не е млечен продукт,а кисело мляко 2% за хранещи се болни и 3,6% за деца от 0до1г.Етикетът с фирмения знак на
производителя да е върху капачките на всяка опаковка,където са отразени дата на годност,партида и температура на съхранение.
5. Сиренето да не е млечен продукт,а краве саламурено сирене с цвят вкус и аромат специфични за узряло сирене,без страничен привкус
и мирис.Консистенция-умерено твърда.Киселинност-не по малко от 200 Т.Масленост в сухото вещество не по малко от 44%.Патогенни
>Микрс^пганизми да не се установяват.
¾. лпюдо^ото пюре и зеленчуковото пюре за деца от 0 до 1 г.да е в херметически затворени стъклени бурканчета по 0,190rp. от заводски
,произ^дйтеп.Фабрично да е изписана дата и годност .Бомбаж да не се установява.
( 1.,
A b ⅛½ A го на картофено пюре за определени диети да бъде приготвено от картофи,прясно мляко,сол и масло,както е по
не направено от полуготов сух продукт.
Изготвил:............
заличено
на осн. чл.36 а, ал.3 от ЗОП
//
(■
,
(Красимира Димитрова - гл. медицинска сестра)
<\
I

„ВТОРА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - СОФИЯ” ЕАД

*∙∙""

Бул. „Христо Ботев” № 120; тел: +359 2 91 58 500; e-mail: oecondmual@auv.uz

Образец № 6

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

До „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ ” ЕАД
гр. София, бул. „Христо Ботев” №

120

След като внимателно се запознахме със съдържанието на документацията за
провеждане на процедурата, ние предлагаме за срок от 12 месеца да

извършваме „Доставка на готова болнична храна по диети за нуждите на
пациентите на „ВТОРА МБАЛ - СОФИЯ” ЕАД”, като:

№

Номенклатура

Прогнозно

Единична

Обща

годишно

цена за

прогнозна

количество

един

стойност

хранодни/

храноден

без вкл. ДДС

брой

(в ле. без

пациенти

вкл. ДДС)

27 059

2.95

79 824.05

11 642

3.07

35 740.94

-------------------- =4

√,T'53..

Трикратно хранещи се

1.

(диети 15, 13, 10, 7, 5, 4, 1 т. каш.
деца 0 до 1 г. и др. единични)

Петкратно хранещи се
2.

(диети 9, 9/10, 9/7, 9/5, 9/1,9/10 т. к.

и др.)
ВСИЧКО:

A

Обща

стойност

на

офертата

115 564.99

(сто

и

патнадесет хиляди

петстотин шестдесет и четири лв. и деветдесет и девет cm.) лв. без вкп.

ДДС
Обща стойност на офертата 138 677.99

(сто тридесет и осем хиляди

шестотин седемдесет и седем лв. и деветдесет и девет cm.) лв. с вкл. ДДС
B цената са включени всички разходи във връзка с изпълнение предмета
на настоящата поръчка. Цената за храноден за лежащоболните по групите

диетични режими е съобразена с изискванията на Възложителя, посочени в
Техническата спецификация и приложените менюта.

B цената са

включени

всички необходими

и

присъщи

разходи за

извършване на всички дейности във връзка с предмета на поръчката.
Ценовото предложение е изчислено до втори знак след десетичната

запетая.
Ценовото предложение не надхвърля прогнозната стойност, определена

от Възложителя.
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в
пълно съответствие с гореописаната оферта.

(Предлаганата цена следва да бъде с точност до втория знак след
десетичната запетая)!
C настоящето потвърждаваме съгласието си с условията за изпълнение

на поръчката, формулирани в документацията за провеждане на процедурата.

заличено на осн. чл.36а, ал.3 от ЗОП

Дата: 06.07.2020 г

Име на участника: „ЛФС” ЕООД
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