
Партида: 4719 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4719
Поделение: Дом за възрастни хора и дневен център Александровска ЕООД
Изходящ номер: 01 от дата 31/05/2014
Коментар на възложителя:
публична покана

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Дом за възрастни хора и дневен център Александровска ЕООД
Адрес
ул "Свети Георги Софийски" №1
Град Пощенски код Страна
София 1431 България
Място/места за контакт Телефон
гр.Банкя, ул "Стефан Стамболов" 
№9

0879 532488

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Валентин Борисов Спасов
E-mail Факс
alexandrovska.ood@gmail.com 02 9977535
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://alexandrovska.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://alexandrovska.com/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги
Кратко описание
Откриване на процедура чрез публична покана по реда на чл.101а, 
вр.чл.14, ал.3 от ЗОП за  „Изготвяне и ежедневна доставка на 
готова храна за потребителите на дома, съгласно рецептурника на 
Министерство на здравеопазването за болнично хранене  по 
предварителни заявки на Възложителя  за нуждите на ДВХДЦ 
Александровска ЕООД” 

Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 55523000
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
10950 хранодни
Прогнозна стойност
(в цифри): 55000   Валута: CYP
Място на извършване
гр.Банкя, ул.”Стефан Стамболов” № 9 код NUTS:  

BG412
Изисквания за изпълнение на поръчката
да са български или чуждестранни юридически лица, включително 
техни обединения, регистрирани по ТЗ и да притежават документ,  
удостоверяващ дейността на участника в съответствие с предмета 
на поръчката. До участие се допускат български или чуждестранни 
юридически лица, включително техни обединения. Кандидатите 
следва да са търговци по смисъла на  ТЗ и да отговарят на 
изискванията, посочени в документацията за участие. 

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Твърдо договорена средна цена за храноден от примерно седмично 
меню - тежест: 60;разнообразие и пълнота на примерно седмично 
меню за потребител на дома - тежест: 30;Срок за подмяна на 
готовата храна, която е с отклонение от качеството за сметка на 
Изпълнителя /в минути, но не по-малко от 20 минути и не повече 
от 60 минути/. ; тежест: 10

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/06/2014 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеЕвропейско финансиране
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Документацията за участие в процедурата за възлагане на 
поръчката може да бъде получена по емейл след изпратено 
запитване на адрес alexandrovska.ood@gmail.com или на ръка от 
ДВХДЦ „АЛЕКСАНДРОВСКА” ЕООД на адрес гр. Банкя, ул. „Стефан 
Стамболов” №9  всеки работен ден до 11.06.2014г. от 8.30 часа до 
15.30 часа безплатно. Документацията и условията са налични на 
интернет страница www.alexandrovska.com, раздел: дом за 
възрастни хора и дневен център

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/06/2014 дд/мм/гггг
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