
 
 

И З И С К В А Н И Я 
към   

участниците, които  ще  представят оферти за  възлагане на  обществена поръчка  с  

публична  покана 

“Доставка на храна по менюта за нуждите на „СГБАЛ Еврохоспитал” ООД за 2014 г.” 

по вид и приблизителни количества, съгл. техническа спецификация Приложение 1. 

 

Участниците  следва  да  представят  оферта в запечатан  непрозрачен  плик. 

 

Офертата  следва  да  съдържа  следните  данни: 

1. Данни за лицето, което прави предложението  - лицата  следва  да  изпишат  

ЕИК, за  да  може  да  бъде  извършена  проверка  за  правния  им статут в Търговски  

регистър. Ако  лицата  не  са  регистрирани  в  Търговски  регистър на  Република  България, 
следва  да  представят  валиден  документ  за  правния  си  статут. 

 

2. Лицата  следва  да  представят  предложение за изпълнение на изискванията на чл. 

101б, ал. 1, т. 3  ЗОП . При  това  в случая  следва  да  бъде   декларирано  в  офертата, че  

участникът  ще  достави  храна по менютата, съобразно  приложената  спецификация 

(“Сборник рецепти за диетични ястия за заведенията за обществено хранене и лечебно 

профилактичните заведения” /Държавно издателство “Техника” - 1984 г./) 

 

 Участниците  трябва  да  отговарят  на  следните  изисквания: 

1.Наличие на собствена или наета база за приготвяне на болничната храна, за коята база  
като  обект  за  производство  на  храни е налично удостоверение за регистрация по чл.12 от 

Закона за храните на името на участника.  

2.Наличие на квалифициран персонал за изпълнение на поръчката , удостоверен с  копие  от  
трудови  договори на  персонала, отговарящ  за  изпълнението.  

3.Да имат собствен или нает  специализиран транспорт за  превоз  на  храни,  удостоверено  
с валидно удостоверение  на поне едно превозно средство  за транспортиране на храна, 

съответствуваща  на  предмета  на  настоящата  покана /копие, заверено с гриф „Вярно с 

оригинала”, печат на кандидата и подпис/. 
Когато участникът е обединение на посочените по-горе изисквания трябва да отговаря 

сумарно обединението или поне един от членовете му. 

 Всеки участник следва да приложи офертата си освен на хартиен носител и на 

електронен такъв (диск, дискета, usb флаш-устройство). 

 

3. Участникът  трябва  да  представи  ценово предложение в свободен текст за 

храната по всяко от предложените менюта, като цената следва да бъде без ДДС, с 

включен транспорт. 

4. Участникът  следва  да  обяви  срок на валидност за офертата си, като той  не  

може  да  е  по-малък  от  30 (тридесет) дни. 

5. Участникът  следва  да  обяви  остатъчен срок на годност на храната към момента 

на доставката  - min. 90 %. 

6. Участникът  следва  да  обяви  срок на отложено плащане, но не по-малко от 30 

(тридесет) дни. 

7. Участникът  следва  да  обяви, че при изпълнение на обществената поръчка няма 
да бъдат ползвани подизпълнители. 

8. Участникът  трябва  да  представи и  декларации по  чл  47  ЗОП  по  образец. 


