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ПІртипІ ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (Іерсия 7)
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ОБЯВЛЕНИЕЗАПОРЪЧКА
Директива2о14/24/ЕС / ЗОП

Шпроект на обявление
иобявление за публикуване
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименованиеи адреси 1 (моля, посочете всичкивъзлагащиоргани, коитоотговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: 2СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД 11205921О
Пощенски адрес:
гр. Велинград, местност 4-ти километър

Град: код ЪШТЅ: Пощенски код: Държава:
гр. Велинград 8642 4600 ВС

Лице за контакт: Телефон:
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ДАФОВ +359 53273
Електронна поща: Факс:
ІЈеІОФІОЪІІа-Ізоїпїс2а@аьу.ь9 +359 53242
Интернет адрес/и
Основен адрес (ІЈКЪ):
тер: /Люїосїгоьпаьоїпїса. сош/ьцуегз-ргоїїїе/
Адрес на профила на купувача (ІЈКЪ):
Ічсср: /Лоеїосїгоьпаьоїпїса . сош/ьиуеІз-ргоїїїе/
1.2) Съвместно възлагане
Іјпоръчката обхваща съвместновъзлагане

В случай на СЪВМЕСТНО ВЪЗЛІІГЕІНЕ, ОбХВЗЩЗЩОразлични държави - ПРИЛОЖИМОТО НЗЦИОНЗЛНО
ЗЗКОНОДЗТВЛСТВО В сферата на ОбЩЅСТВЗНИТЕ ПОРЪЧКИ!

[јпоръчката се възлага от централен орган за покупки
1.3) Комуникация
Документацията за общественатапоръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен
достъп на: (ПКЪ)
І1ІІр:/ /ЪеІоогоЪпаЪоІпїса.сот/риь1їс-саП-саїедогу/открити-процедури-по-зоп

[јДост-ьпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Доггьлнителнаинформация
може да се получи на: (ІЈКІЈ
Допълнителна информация може да бъде получена от

иГорепосочеї-Іото/ите място/места за контакт
Шдруг адрес: (моля, посочетедруг адрес)
Офертитеили заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
Шелектронно посредством: (ІЈКЪ)
Егорепосоченото/ите място/места за контакт
Пдо следния адрес: (моля, посочетедруг адрес)
[Ј Електронната комуникация изисква използването на средстваи устройства, които по принцип неса достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъпна: (ти)
1.4) Вид на възлагащия орган
Іјминистерст-во или всякакъв друг национален Шпубличноправна организация
или федерален орган, включително техни
регионални или местни подразделения

ШНационална или федерална агенция/шужба ШЕвропейска институция/агенция или
международна организация

ШРегионален или местен орган Идругтип: представляващите лечебните
заведения - търговски дружества по чл. 36 - 37
от Закона за лечебните заведения

ШРегионапна или местна агенция/служба
І.5) Основна дейност
ШОбщи обществениуслуги ШНастаняване/жилищно строителствои места

за отдих и култура
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Патица овядашш ЗА понъчїсд (версия 7)

ШОтбрана С]Социална закрила
|:|Обществен ред и безопасност Іјотдих, култураи вероизповедание
ШОколна среда Шобразование
ШИкоІ-Іомически и финансови дейности |:]Друга дейност:
Здравеопазване
РАЗДЕЛ ІІ: ПРЕДМЕТ
ІІ.1) Обхват на общественатапоръчка
ІІ.1.1) Наименование:
Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на
БПЛРПФЗ „Света Петка Българска" ЕООД
Референтенномерд 00506-2018-0003
ІІ.1.2) Основен СРУ код: 1 5 8 О О О О 0
Допълнителен СРУ код: 1 2

ІІ.1.3) Вид на поръчка
ШС-гроителсгво Едоставки |:|Услуги
ІІ.1.4) Кратко описание:
доставка на хранителни продукти за срок от една година, считано от
датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез
периодични доставки по предварителна заявка с посочено в нея
количество. Хранителните продукти са разпределени в шест обособени
позиции. Количеството на всеки от хранителните продукти е посочено в
Техничаската спецификация, неразделна част от документацията, като
посоченото количество е прогнозно и не обвързва възложителя да го
поръча в посочения обем. Задължително е комплексно предложение за всяка
позиция- да бъдат посочени всички номенклатурни единици от позицията.
При оценяване на обособената позиция предлаганата цена се определя общо
за всички продукти, включени в съответната обособена позиция, като се
сумира количеството на продуктите по предложената цена.
ІІ.1.5) Прогнозна обща стойност:*
Стойност, без да се включва ДДС: 3 2 7 О О О Валута: ВБМ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната
система за покупки)
ІІ.1.6) Разделянена обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции
Ида
ШНе

Офертимогат да бъдат подавани за
Ивсички обособенипозиции
Шмаксимален брой обособенипозиции:
Шсамо една обособенапозиция

ШМаксималеи брой обособенипозиции, които могатда бъдат възложени на един оферент:
Іјвъзлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени
позиции или групи от обособенипозиции:

РАЗДЕЛ ІІ.2) Описание / обособена позиция
ІІ.2) Описание 1

ІІ.2.1)Наименование: 2
МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
Обособена позиция 119: 1
2

ІІ.2.2) ДопълнителниСРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 15100000
Допълнителен СР? код: 1 2

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основномясто на изпълнение:
СБПЛРПФЗ "Света Петка Българска" ЕООД, гр. Велинград, местност „4-ти
километър“ .

код ННТЅП ВС42
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Партия: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребностии
изисквания)
Доставка на хранителни продукти за срок от една година, считано от
датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез
периодични доставки по предварителна заявка, с посочено в нея
количество
1КаЙма кг. 60:4О/телешко-свинско/ кг.10ОО
2Кайма кглилешка кг.25ОО
Зпилета кг./замразени с тегло над 1.500 кг./ кг.2ООО
4Пилешки бутчета кг. кг.2ООО
5Пилешки дреболии/воденички/кг. кг.1ОО0
бпилешки дреболии/дробчета/кг. кг.25О0
7Пилешки дреболии/крила/кг. кг.5ОО
Ѕпилешки шницел кг. кг.1ОО0
9Пилешки гърди кг. кг.3ОО
1ОПилешки пържоли бут кг. кг.300
11Телешко месо без кост кг. кг.4О0
12Свински бут за готвене без кост кг. кг.4ОО
13Свински котлет за пържола кг. кг.4ОО
14Кренвирши :сти/пилешки/кг. кІЦЗООО
15Кебапчета /пилешки/1бр.х5Огр./ кг.25ОО
Ібкюфтета /пилешки/1бр.х5Огр./ кг.15О0
17Кебапчета /свински/1бр.х6Огр./ кг.3ОО
18Кюфтета /свински/1бр.х6Огр./ кг.3О0
19Пастет кг.-пилешки/кутии-180 гр. кг.13ОО
2ОПастет кг.-свински/кутии-180 гр. кг.3ОО
21Наденица кг. кг.7ОО
22Салам телешки кг. кг.7ОО
23Шунка кг. кг.2О0
24Колбас - шпек кг.1ОО
25Луканка кг. кг.3ОО
26Луканка свинска кг. кг.5О
27Луканка телешка кг. кг.5О
28Сушеница кг. кг.50
29Старец кг. кг.3О
ІІ.2.5) Критерииза възлагане
и Критериите по-долу

Ш Критерий за качество - Име: / Тежест: * 2 2°
Ш Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2"

И Цена - Тежест: 21
Ш Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на общественатапоръчка
ІІ.2.6) Прогнознастойност
Стойност, без да се включва ДДС: 9 6 О О О Валута: ВСВ]
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максималнастойност за цялата продължителностна тази обособенапозиция)
ІІ.2.7) Продължителностна поръчката, рашювото споразумение или динамична
СИСТСМЗ за ПОІСУІІКИ
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/птт
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване да Ш НеИ
ОПИСЗНИС на ПОДНОВЯВЗНИЯТЗІ

ІІ.2.9) Информация относно ограничениеза броя на кандидатите,коитоще бъдат
поканени
(с изключение на открити процешри)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Унп Апсзв14-6920-42п4-87оьев5091звани'



Патшхп ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидат:

ІІ.2.1о) Информацияотносно вариантите
Ще бъдат приемани варианти ДаШ НеИ
ІІ.2.11) Информацияотносно опциите
Опции Да И НеШ
Описаниенаопцииты
ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва
правото на опция да променя посочените в Техническа спецификацияколичества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в
изпълнение на предмета на договора. Цената на хранителните продукти,подлежи на промяна при доказано увеличение на цената на даден продукт снад 20 % след изтичане на 180 дни от датата на сключване на договора заобществена поръчка, съгласно официална информация от страна на „САПИ“
ООД, завишена с 10%, подробно описано в проект на договора.
ІІ.2.12) Информация относно електронникаталози
[:|Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

ІІ.2.13)Информация относно средства от Европейскиясъюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс ДаШ НеИ
средстваот Европейския сьюз
Идентификация на проекта:

ІІ.2.14)Допълнителнаинформация:
Задължително е КОМПЛЗКСНО предложение за всяка ПОЗИЦИЯ' да бъдат
посочени ВСИЧКИ номенклатурни единици ОТ ПОЗИЦИЛТЗ. ПРИ оценяване наобособената ПОЗИЦИЯ предлаганата цена се определя ОбЩО за ВСИЧКИ
ПРОДУКТИ, ЕКЛЮЧЕНИ В съответната обособена ПОЗИЦИЯ, КЗТО се сумира
КОЛИЧЅСТЕОТО на ПрОДУКТІ/ІТЕ ПО предложената цена.
РАЗДЕЛ ІІ.2) Описание / обособена позиция
ІІ.2) Описание 1

ІІ.2.1)Наименование: 2
МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

Обособена позиция Не: 2
2

ІІ.2.2) ДопълнителниСРУ кодове 2
Основен СРУ код: 1 15500000
Допълнителен СРУ код: 1 2

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Доставката се извършва в хранителния склад на СБПЛРПФЗ "Света ПеткаБългарска" ЕООД, гр. Велинград, местност „4-ти километър“.
код МЈТЅ:1 8642
ІІ.2.4) Описание на общественатапоръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребностииизисквания)
Доставка на хранителни продукти за срок от една година, считано отдатата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрезпериодични доставки по предварителна заявка, с посочено в неяколичество
1Прясно мляко л.2% масленост/кутии л.2О0О
2Кисело мляко кг. 2% маслен.-краве кг.4О0О
Зизвара кг./пълномаслена/ кг.25О0

УІШ «този14-6920-4514-в7оыв5о91ввяпзг
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партида овявлвъшеЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

4Сирене кг. краве вакуум/кг.9О0
5Топено сирене /дози х 8 бр.кутия/-14Огркутия5ОО
6Моцарела кг. кг.2О
7Масло /доза х 10 гр./ бр.16ООО
Вкашкавал кг./краве вакуум/ кг.9ОО
ІІ.2.5) Критерииза възлагане
и Критериите по-долу
|:| Критерий за качество - Име: /Тежес'т: 1 2 2"

П Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2“

И Цена - Тежест: 21
|:] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на общественатапоръчка
ІІ.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 6 О О О Валута: ВСІЧ
(за рамкови споразумения или динамични шстеми за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продължителностна тази обособенапозиция)
ІІ.2.7) Продължителностна поръчката,рамковотоспоразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/птг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ш НеИ
ОПИСЗНИЕна ПОДНОВЯВЗНИЯТИ!

ІІ.2.9) Информация относно ограничениеза броя на кандидатите,които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:11:или Предвиден минимален брои: / Максимален брой: 2
Обективникритерии за избор на ограничен брой кандидати:

ІІ.2.1о) Информацияотносно вариантите
Ще бъдатприемани варианти ДаШ НеИ
ІІ.2.11) Информация относно опциите
Опции Да И НеШ
Описаниенаопциитш
ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва
правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация
количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в
изпълнение на предмета на договора. Цената на хранителните продукти,
подлежи на промяна при доказано увеличение на цената на даден продукт с
над 20 % след изтичане на 180 дни от датата на сключване на договора за
обществена поръчка, съгласно официална информация от страна на „САПИ“
ООД, завишена с 10%, подробно описано в проект на договора.
ІІ.2.12) Информация относно електронникаталози
ШОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

ЕЛЕКТРОНЕН КНТЗЛОГ

ІІ.2.13) Информацияотносно средства от Европейския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да Ш НеИ
средстваот Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ІІ.2.14) Допълнителнаинформация:

УІ-Ш 42нс3814-691О-48М-Поа-:ВЅПОІВЅВІЅГ 5



партиди ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Задължително е КОМППЗКСНО предложение за ЕСЯКа ПОЗИЦИЯ' да бъдат
ПОСОЧЅНИ ВСИЧКИ НОМЅНКЛЗТУРНИ ЕДИНИЦИ ОТ ПОЗИЦИЯТЗ. ПРИ ОЦЅНЯЕЗНЅ на
обособената позиция предлаганата цена се определя общо за всички
ПРОДУКТИ, включени В съответната обособена ПОЗИЦИЯ, като се сумира
КОЛИЧЗСТВОТО на продуктите ПО предложената цена.
РАЗДЕЛ ІІ.2) Описание / обособена позиция
ІІ.2) Описание 1

ІІ.2.1)Наименование: 2
ЗЕЛЕНЧУЦИ -ПРЕРАБОТЕНИ, ПЛОДОВЕ И ДР.
Обособенапозиция НЕ: 3
2

ІІ.2.2) ДопълнителниСРУ кодове 2

Основен СРУ код: 1 15300000
Допълнителен СРУ код: 1 2

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основномясто на изпълнение:
доставката се извършва в хранителния склад на СБПЛРПФЗ "Света Петка
Българска" ЕООД, гр . Велинград, местност „4 -ти километър".
кодМЈТЅЯ ВС42

ІІ.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребностии
изисквания)
Доставка на хранителни продукти за срок от една година, считано от
датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез
периодични доставки по предварителна заявка, с посочено в нея
количество
Ідомати консерва кг.кг.6ОО0
2Зелен фасул консерва кг. кг.80О
3Грах консерва кг.кг.90О
4Гювеч консерва кг. кг.134О
5Гъби консерва кг. кг.65
6Бамя консерва кг.буркани кг.2ОО
7Нахут консерва кг. буркани кг.2ОО
Змаслини кг./големина - средна/кг.8О0
9Маслини кг./големина ~ едри/ кг.3ОО
1ОМаслини кг./зелени - едри/ кг.3ОО
11Лютеница кг./в буркани/ кг.12ОО
12Кисело зеле кг. кг.9ОО
13Грах замразен кг. кг.150О
14Зеле кг. кг.7ООО
15Лук/кромд/ кг.22ОО
16Гъби пресни кг. кг.1000
17Фасул кг.-бял трапезен кг.15ОО
18Фасул кг.-бял салатен кг.50О
19Фасул кг.-шарен кг.50О
20домати кг. кг.5ОО
21Пиперки/чушки зелени/ кг. кг.1ООО
22Пиперки/чушки червени/ кг. кг.2О0
23Пиперки/камби зелени/ кг. кг.2ОО
24Пиперки/камби червени/ кг. кг.200
25Тиквички кг. КІЦЗООО
26Спанак кг./замразен-нарязан/ кг.150О
27Краставици кг. кг.2ООО
28Праз кг. кг.50О
29Чесън кг. кг.2О
Зомагдансз на вр./пресен/ вр.2ООО
31Кервиз на вр./пресен/ вр.50
32Копър на вр./пресен/ вр.2ОО
33Джоджен на вр./пресен/ вр.2ОО
34Моркови кг. кг. 2500
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партида ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

35Патладжан кг.кг.8О0
36Тиква кг. кг.5О0
37Зеленчуков микс замразен кг. кг.1ООО
38Ябълки кг. кг.1ООО
39Банани кг. кг.2О0
4ОПортокали кг. кг.2О0
41Мандарини кг. кг.2ОО
42Лимони кг. кг.5О
43Киви кг. кг.3ОО
44Череши кг. кг.2ОО
45Ягоди кг. кг.2ОО
46Круши кг. кг.3ОО
47Пъпеш кг. кг.500
48Диня кг. кг.5ОО
49Еоровинки кг. кг.5О
50Малини кг. кг.5О
51Къпини кг. кг.2О
52Ориз кг. екстра качество/български/ кг.4ООО
53Леща кг. - едра кг.4ОО0
54Леща кг. - червена кг.5О0
55Елда кг. кг.50
Ѕбкартофи кг.кг. 8500
ІІ.2.5) Критерииза възлагане
И Критериите по-долу

Ш Критерий за качество - Име: /Тежест: 1 2 2"
С] Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2"

и Цена - Тежест: 21
Ш Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на общественатапоръчка
ІІ.2.6) Прогнознастойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 0 5 О 0 О Валута: ВСМ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максималнастойност за фиата продължителностна тази обособенапозиция)
ІІ.2.7) Продължителностна поръчката, рамковотоспоразумение или динамичнасистема за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване ДаШ НеИ
Описаниена подновяванията:

ІІ.2.9) Информация относно ограничениеза броя на кандидатите,които ще бъдатпоканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

ІІ.2.1о) Информация относно вариантите
Ще бъдатприемани варианти Да Ш НеИ
ІІ.2.11) информация относно опциите
Опции да И Не С]
Описаниена опциите:
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Партии-І. овявуш-Іие ЗА поръчка (версия 7)

ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва
правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация
количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в
изпълнение на предмета на договора. Цената на хранителните продукти,
подлежи на промяна при доказано увеличение на цената на даден продукт с
над 20 % след изтичане на 180 дни от датата на сключване на договора за
обществена поръчка, съгласно официална информация от страна на „САПИ“
ООД, завишена с 10%, подробно описано в проект на договора.
ІІ.2.12) Информацияотносно електронникаталози
ШОфертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

ІІ.2.13) Информацияотносно средства от Европейския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ш НеИ
средстваот Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ІІ.2.14) Допълнителнаинформация:
Задължително е комплексно предложение за всяка позиция- да бъдат
посочени всички номенклатурни единици от позицията. при оценяване на
обособената позиция предлаганата цена се определя общо за всички
продукти, включени в съответната обособена позиция, като се сумира
количеството на продуктите по предложената цена.
РАЗДЕЛ ІІ.2) Описание / обособена позиция
ІІ.2) Описание 1

ІІ.2.1)Наименование: 2
РИБНИ ПРОДУКТИ
Обособена позиция Не: 4
2

ІІ.2.2) ДопълнителниСРУ кодове 2

ОсновенСРУ код: 1 О 3 3 1 0 0 0 О

Допълнителен СРУ код: 1 2

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основномясто на изпълнение:
Доставката се извършва в хранителния склад на СБПЛРПФЗ "Света Петка
Българска" ЕООД, гр. Велинград, местност „4-ти километър“.
код ЪІІЈТЅд 13642
ІІ.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или УСЛУГИ или указване на потребностии
изисквания)
доставка на хранителни продукти за срок от една година, считано от
датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез
периодични доставки по предварителна заявка, с посочено в нея
количество
1Риба скумрия кг./средна/замразена кг.2ООО
2Риба пъстърва кг.замразена кг.55О
3Бяла риба Хек кг.замразена кг.5О
4Риба минтай замразена кг. кг.5О
5Сьомгова пъстърва кг.зазразена кг.5О
бкопърка замръзена кг. кг.5О
7Риба тон консерва кг.10Огр. кг.5О
ІІ.2.5) Критерииза възлагане
и Критериите по-долу

Ш Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2"
Ш Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°

и Цена -Тежесп 21

[Ј Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на общественатапоръчка

ІІ.2.6) Прогнознастойност
Стойност, без да се включва ДДС: Валута:
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партида. ОБЯВЛЕНИЕ ЗАПОРЪЧКА (версия 7)

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки- прогнозна обща максимална
стойност за цялата продъ/олсителност на тази обособенапозиция)
ІІ.2.7) Продължителностна поръчката,рамковото споразумение или дгшамична
СИСГОМІІза покупки
ПРОДЪЛЖИТСЛНОСТ В месеци: 12 ИЛИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ В ДНИ:
ИЛИ
Начална дата: дд/мм/гІтг
Крайна дата: дд/мм/гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване да Ш НеИ
ОПИСННИВ на ПОДНОВЯВЗНИЯТЗІ

ІІ.2.9) Информация относно ограничениеза броя на кандидатите,които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективникритерии за избор на ограничен брой кандидати:

ІІ.2.1о) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти Да Ш НеИ
ІІ.2.11) Информацияотносно опциите
Опции Да И НеШ
Описаниенаопцииты
ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца Възложителят си запазва
правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация
количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в
изпълнение на предмета на договора. Цената на хранителните продукти,
подлежи на промяна при доказано увеличение на цената на даден продукт с
над 20 % след изтичане на 180 дни от датата на сключване на Договора за
обществена поръчка, съгласно официална информация от страна на „САПИ“
ООД, завишена с 10%, подробно описано в проект на договора.
ІІ.2.12) Информацияотносно електронникаталози
ШОфер-гите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

ІІ.2.13) Информацияотносно средства от Европейския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а сьс Да Ш НеИ
средстваот Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ІІ.2.14) Дохгытнителнаинформация:
Задължително е комплексно предложение за всяка позиция- да бъдат
посочени всички номенклатурни единици от позицията. При оценяване на
обособената позиция предлаганата цена се определя общо за всички
продукти, включени в съответната обособена позиция, като се сумира
количеството на продуктите по предложената цена.
РАЗДЕЛ ІІ.2) Описание / обособена позиция
ІІ.2) Описание ї

ІІ.2.1) Наименование: 2
ХЛЯБ И ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ
Обособенапозиция т: 5
2

ІІ.2.2) ДопълнителниСРУ кодове 2

Основен СРУкод: 1 15810000
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Допълнителен СРУ код: 1 2

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основномясто на изпълнение:
Доставката се извършва в хранителния склад на СБПЛРПФЗ "Света Петка
Българска" ЕООД, гр. Велинград, местност „ІІ-ти километър".
код ЪІІЈТЅ: 1 ВС42

ІІ.2.4) Описание на общественатапоръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребностии
изисквания)
Доставка на хранителни продукти за срок от една година, считано от
датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез
периодични доставки по предварителна заявка, с посочено в нея
количество
1Хляб „ДобРУджа" кг. кг.26ОО0
2Хляб „Типов" кг. кг.7ОО0
Зхляб „Царевичен" кг. кг.5ОО
4Козунак кг. кг.15О
5Кори за баница кг. кг.50
бкроасани ІООгр. бр.1ООО
7Меденки 50гр. бр.50О
8Мини руло ІООгр. бр.1ООО
Зтригуни ІООгр. бр.1ООО
1ОБаклави 100гр. брЈООО
11Сухи пасти 35гр. бр.2ООО
12Толумбички ВОгр. бр.3ОО
ІІ.2.5) Критерииза възлагане
И Критериите по-долу

|:] Критерий за качество - Име: /Тежест: 1 2 2°

Ш Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2°

И Цена - Тежест: 21

Ш Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в
документацията на общественатапоръчка

ІІ.2.6) Прогнознастойност
Стойност, без да се включва ДДС: 3 5 О О 0 Валута: ЕСИ

(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална
стойност за цялата продъ/одштелност на тази обособенапозиция)
ІІ.2.7) Продыикителностна поръчката,рамковотоспоразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм/ гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване ДаШ НеИ
ОПИСЗНИЅна ПОДНОВЯВЗНИЯТЗІ

ІІ.2.9) Информация относно ограничениеза броя на кандидатите,които ще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

ІІ.2.ю) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти да Ш НеИ
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ІІ.2.11) Информация относно опциите
Опции даи Неш
Описаниена опциите:
ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва
правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация
количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в
изпълнение на предмета на договорадената на хранителните продукти,
подлежи на промяна при доказано увеличение на цената на даден продукт с
над 20 % след изтичане на 180 дни от датата на сключване на договора за
обществена поръчка, съгласно официална информация от страна на „САПИ“
ООД, завишена с 10%, подробно описано в проект на договора.
ІІ.2.12) Информацияотносно електронникаталози
ШОферти-ге трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват
електронен каталог

ІІ.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/илипрограма, финансиран/а със Да Ш НеИ
средстваот Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ІІ.2.14) Допълнителнаинформация:
Задължително е комплексно предложение за всяка ПОЗИЦИЯ* Да бъдат
посочени ВСИЧКИ номенклатурни единици ОТ позицията. При оценяване на
обособената ПОЗИЦИЯ предлаганата цена се определя ООЩО за ВСИЧКИ
ПРОДУКТИ, ЕКЛЮЧЅНИ В съответната обособена ПОЗИЦИЯ, като се сумира
КОЛИЧЅСТВОТО На продуктите ПО предложената цена.
РАЗДЕЛ ІІ.2) Описание / обособенапозиция
ІІ.2) Описание 1

ІІ.2.1) Наименование:2
МАКАРОНЕНИ ИЗДЕЛИЯ, ПОДПРАВКИ И ДР.
Обособенапозиция Не: 6
2

ІІ.2.2) ДопълнителниСРУ кодове 1
ОсновенСРУ код: 1 15851000
Допълнителен СРУ код: 1 2
ОсновенСРУ код: 1 15870000
Допълнителен СРУ код: 1 2

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Доставката се извършва в хранителния склад на СБПЛРПФЗ "Света Петка
Българска" ЕООД, гр. Велинград, местност „4-ти километър".
код ЪПЈТЅП ВС42

ІІ.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребностии
изисквания)
Доставка На хранителни ПРОДУКТИ за СРОК ОТ една година, считано ОТ

датата на сключване на договора за възлагане на обществена поръчка чрез
ПЕРИОДИЧНИ доставки ПО предварителна ЗаЯЕКа, С ПОСОЧЅНО В НЕЗЯ

КОЛИЧЕСТВО
1Брашно кг. - бяло тип 500 кг.15ОО
2Брашно кг. - царевично кг.50
Ззахар кг. кг.2ООО
4Сол готварска кг./йодирана/ кг.80О
5Олио л./рафинирано слънчогледово/ л.45ОО
бзехтин л.салатен л.5ОО
7Маргарин кг. кг.1500
Вмакарони кг. кг.10ОО
9Юфка кг. КІпВОО
1ОКус-кус кг.5ОО
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їїзвездички кг. кг.50О
12СпИрали кг. кг.5ОО
13Мидички кг. кг.5ОО
14Буквички кг. кг.4ОО
15Фиде кг. кг.450
16Яйца размер М. бр.22ОО0
17Оцет л. л.550
18Червен пипер кг. кг.7О
19Чубрица кг. кг.1О
2ОЗахар на пакетче бр.3О0О бр.х2гр. кг.6
21Кафе на пактче кг.5
22Нес кафе 3 в 1 бр. бр.6ОО
23Нес кафе 2 в 1 бр. бр.60О
24Чай бипков т 1 кутия х 20 фил:20ф./15О0 к. х 20 ф.:30ОООф./ кутии
1500
25Шоколад млечен бр.1О0гр. бр.1ОО0
26Шоколад млечен бр.40гр. бр.1ООО
27Готови кремчета/пудинг/ 60 гр. бр.5ОО
28Сода бикарбонат кг. кг.15
29Нишесте пшенично 6Огр бр.1О0О
Зованилия/подправка/-2гр бр.10О0
31Канела бр-1Огр. бр.1ООО
32Дафинов лист бр./10 гр./ бр.15О
33Кимион /бр.1О гр./ бр.67О
34Копър сух/стрък-зелен// бр.пакет-1Огр/ бр.15О
35Девесил сух кгкг.О,5
Збвосилек сух кгкг.0,5
37Черен пипер 10 гр/ кгкг.0,5
38Къри подправка кгкг.О,5
39Чесън на прах кгкг.О,5
ІІ.2.5) Критерииза възлагане
И Критериите по-долу

Ш Критерий за качество - Име: / Тежест: 1 2 2"

Ш Критерий, свързан с разходи - Име: / Тежест: 1 2"

И Цена - Тежест: 21
С] Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на общественатапоръчка
ІІ.2.6) Прогнознастойносг
Стойносг, без да се включва ДДС: 4 О О О О Валута: ВЅМ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки- прогнозна обща максимална
стойност за целата продължителностна тази обособенапозиция)
ІІ.2.7) Продължителностна поръчката,рашювото споразумение или динамична
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:
или
Начална дата: дд/мм/гггг
Крайна дата: дд/мм /гггг
Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ш НеИ
ОПИСЗНИЕна ПОДНОВЯВЗНИЯТЗ!

ІІ.2.9) Информация относно ограничениеза броя на кандидатите,коитоще бъдат
поканени
(с изключение на открити процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой: / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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партиди ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

ІІ.2.1о) Информация относно вариантите
Ще бъдатприемани варианти даШ НеИ
ІІ.2.11) Информация относно опциите
Опции даи Неш
Описание на опциите:
ОПЦИЯ: За срока на договора от 12 месеца възложителят си запазва
правото на опция да променя посочените в Техническа спецификация
количества съобразно нуждите си и с оглед броя пациенти, но са в
изпълнение на предмета на договора. Цената на хранителните продукти,
подлежи на промяна при доказано увеличение на цената на даден продукт с
над 20 % след изтичане на 180 дни от датата на сключване на договора за
обществена поръчка, съгласно официална информация от страна на „САПИ“
ООД, завишена с 10%, подробно описано в проект на договора.
ІІ.2.12) Информация относно електронникаталози
[јофертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват

ЗПЕКТРОНЕН КЗТЗЛОГ

ІІ.2.13) Информацияотносно средства от Европейския съюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/шІи програма, финансиран/а сьс ДаШ НеИ
средстваот Европейския съюз
Идентификация на проекта:

ІІ.2.14) Допъчнителнаинформация:
ЗЗДЪЈІЖИТЅЛНО е КОМПЛЗКСНО предложение за ВСЯКЗ ПОЗИЦИЯ' да бъдат
посочени всички номенклатурни единици от позицията. При оценяване на
обособената позиция предлаганата цена се определя общо за всички
продукти, включени в съответната обособена позиция, като се сумира
количеството на продуктите по предложената цена.
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВАИ
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ПІЈ)Ушовия за участие
ІІІ.1.1) Годност за упражняванена професионалнатадейност, включително
изискваниявъв връзка с вписванетов професионалниили търговскирегистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът следва да разполага с обект (собствен или нает) за търговия
с хранителни продукти от съответната група хранителни продукти в
обособената позиция, който е вписан в Регистъра на обектите за
производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за
производство и търговия на предлаганите продукти, регистриран като
постоянен обект по реда на чл.12 от Закона за храните. Участникът
следва да предостави информация в Част ІЧ, Раздел „А“, точка 1 от
ЕЕДОП, като посочи информация за:
адрес на търговски обект за търговия с хранителни продукти на едро или
дребно, регистриран съгласно изискванията на чл.12 от Закона за
храните; собственост на обекта (собствен или нает); Ш и дата на
издаване на удостоверението за регистрация на обект за търговия на едро
с храни; групите храни, за които е издадено удостоверението за
регистрация
Изискването се прилага за всички участници в процедурата, независимо за
коя обособена позиция се участва.
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага
кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може
да бъде един, но с регистрация за търговия с различните хранителни
продукти.
Чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в някой от
професионалните ИЛИ ТЪРГОВСКИ регистри на държавата, В КОЯТО са
установени.
при участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за
регистрация се доказва от всеки участник в обединението, който ще
извършва доставките на съответната група храни, съобразно
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ПІртидІ: 0Б ЗА ПОРЪЧКА (переш 7)

разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите,
предвидено в договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на
горепосоченото изискване съобразно вида и дела на поръчката, който ще
изпълняват. Участниците декларират съответното обстоятелството в ЕЕДОП.
ІІІ.1.2) Икономическои финансовосъстояние
Ш Критерии за подбор, както е указано в документацията за общественатапоръчка
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото
състояние на участниците в процедурата.
Изискване минимално/ни ниво/а: 2

възложителят не поставя изисквания към икономическото и финансовото
състояние на участниците в процедурата.
ІІІ.1.3) Технически и професионалнивъзможности
Е] Критерии за подбор, както е указано в документацията за общественатапоръчкаСписьки кратко описание на критериите за подбор:
Съгласно чл.63, ал. 1 от ЗОП - Участникът да разполага с
1. 1. Участникът да е изпълнил доставки с предмет, идентичен или
сходен* с този на съответната обособена позиция, за която се подава
оферта, за последните три години от датата на подаване на офертата.
(чл.63, ал.1, т.1 от ЗОП).
* Под „изпълнена доставка“ се разбира такава, която е приключила в
посочения по-горе период.
2. Участниците следва да разполагат с техническо оборудване и
ресурсните възможности за осигуряване на качествено и бързо изпълнение
на поръчката.
2.1. Участникът да разполага с минимум 1 (един) брой собствени или
наети, регистрирани в БАБХ/ОДБХ, транспортни средства за срока на
изпълнение на поръчката, които да отговарят на санитарно-хигиенните
изисквания за транспорт на хранителни продукти.2.2. Участникът следва да разполага със специализирано транспортно(хладилно) средство, ако участва за обособени позиции, които изискват
транспортирането на хранителни продукти при специален температурен
режим - месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти и яйца.
3. Участникът да прилага системи за управление на качеството (чл.63,ал.1, т.10 от ЗОП).
сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна
агенция „Българска служба за акредитация“ или от друг национален орган
по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за
взаимно признаване на Европейската организация за акредитация, за
съответната област или да отговарят на изискванията за признаванесъгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на организа оценяване на съответствието.
възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи,
установени в други държави членки. В тези случаи участникът трябва да е
в състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на
изискваните.
възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато
кандидат или участник не е имал достъп до такива сертификати или е
нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от
него причини.
При подаване на офертата участниците декларират наличието на посочените
по-горе критерии за подбор, като във връзка с това попълват в ЕЕДОП с
посочване на данните в таблица В: Технически и професионални
способности, част ІУ „Критерии за подбор".Преди сключването на договорза обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да
предостави актуални документи, удостоверяващи липсата на основанията заотстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените
критерии за подбор.
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Патица ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪШСА(версия 7)

В случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП с документи за доказване на
съответствието с поставените критерии за подбор, както следва:
- списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на
обособената позиция, за последните 3 (три) години от датата на подаване
на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно
с доказателство за извършената доставка.
- Списък на транспортните средства, собствени, наети, на лизинг или
предоставени от трети лица, заедно с доказателство за
регистрация/пререгистрация на транспортните средства
- заверено копие от валиден сертификат за прилагана система за
управление на качество по стандарт от серията ЕН ІЅО 9001:2ОО8 (2015)
или еквивалентен с обхват на сертификация - производство и/или
продажба/доставка на хранителни продукти.
- заверено копие от валиден сертификат за прилагана система за
управление на околната среда по стандарт от серията ЕМ ІЅО 14001:2015
или еквивалентен с обхват на сертификация - производство и/или
продажба/доставка на хранителни продукти.
- заверено копие от валиден сертификат за прилагана система за
управление на безопасността на храните по стандарт от серията ЕМ ІЅО
2200022005 или еквивалентен с обхват на сертификация - производство
и/или продажба/доставка на хранителни продукти.
Изискване минимално/ни ниво/а: 2

1.1. Участникът да е изпълнил минимум 1 (една) доставка през
последните три години, чийто предмет е идентичен или сходен с предмета
на съответната обособена позиция, за която се подава оферта, считано от
датата на подаване на офертата.
2.1. - минимум 1 (един) брой собствени или наети, регистрирани в
БАБХ/ОДБХ, транспортни средства за срока на изпълнение на поръчката,
които да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на
хранителни продукти.
- минимум 1 (един) брой специализирано транспортно (хладилно) средство,
ако участва за обособени позиции, които изискват транспортирането на
хранителни продукти при специален температурен режим - месо и месни
продукти, риба, мляко и млечни продукти и яйца.
3.1. Участникът трябва да е внедрил и прилага сертифицирана система за
управление на качеството, съгласно стандарта ЕМ ІЅО 9О01:2О08 (2015)
или еквивалентен, с обхват на сертификация - производство и/или
продажба/доставка на хранителни продукти.
3.2. Участникът трябва да е внедрил и прилага сертифицирана система за
управление на околната среда, съгласно стандарта ЕМ ІЅО 14001:2015 или
еквивалентен, с обхват на сертификация - производство и/или
продажба/Доставка на хранителни продукти.
3.3. Участникът трябва да е внедрил и прилага сертифицирана система за
управление на безопасността на храните, съгласно стандарта ЕМ ІЅО
2200022005 или еквивалентен, с обхват на сертификация - производство
и/или продажба/доставка на хранителни продукти.
ІІІ.1.5) Информацияотносно запазени поръчки 2

ШПоръчката С запазена за защитени ПРВДПРИЯТИЯИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОПВРЗТОРИ,НЕІСОЧЕНИ КЪМ
СОЦИЗЈІНЗ И ПРОФЗСИОНЗЈІНЗинтеграция на лица С увреждания ИЛИ лица В НСРНВНОСТОЙНО
ПОЛОЖЕНИВ

ШИЗПЪЈІНЕНИЕТО на поръчката е ограничено В рамките на програми за създаване на защитени
работни места

НЪ2)3Ъловиявъввръзкаспоръчката2
ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
ШИзпьлнението на поръчката е ограничено до определена професия
позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
В процедурата може да участва участник, който отговаря на условията на
чл. 10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на Възложителя. възложителят
отстранява от участие участник, за когото са налице основанията по чл.
54, ал. 1 от ЗОП, както и по чл. 55, ал. 1, т.4 и 5 от ЗОП, условията
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партида, овявшмв ЗАпоРъчкА (версия 7)

по чл. 107 от ЗОП, както и обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения С дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и
техните действителни собственици.
Гаранцията за обезпечаване изпълнението на договора е в размер 3 (три)
на сто от стойността на договора без ДДС. Условията за задържане и
освобождаване на гаранцията за изпълнение са посочени в проекта на
договор.
Условията за изпълнение на поръчката са подробно описани в одобрената
документация за участие в процедурата.
ІІІ.2.3) Информация относно персонала,който отговаряза изпълнениетона
поръчката
[Јзадължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който

ОТГОВЗРЯ за ИЗПЪЛНЕНИЕТО на поръчката
РАЗДЕЛ Іу: ПРОЦЕДУРА
им) Описание
ІУ.1.1) Вид процедура
Иоткрита процедура

Шзгкорена процедура
основка:

Шограничена процедура
Шбагкорена процедира

ОСНОВКН:
ШСъстезателна процедура с договаряне

Шзсгкоренапроцедураосновка:
Шсъстезателен диалог
ШПартньорствоза иновации
Шпублично състезание
ІУ.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за
покупки
ШТази обществена поръчка обхваща сключванетона рамково споразумение

ШРамково споразумение с един оператор
|:]Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален бройучастници в рамковотоспоразумение: 2

|:|Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Шдинамичната система за покупкиможе да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения - обосноваванена срока, чиято продължителност надвишава
ЧЕТИРИГОДИНИ:

Ш.1.4)Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време
ИЗ ДОГОВЗРЯНОТО ИЛИ на ДИЗЛОГЕ
ШПрилагане на поетапна процедура за постепеннонамаляване на броя на обсъжданите решения
или на договаряните оферти

ІУ.х.5) Информация относно договаряне(само за състезателни процедури с
договаряне)
ШВъзлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните
оферти, без да провежда преговори

ІУ.1.6) Информация относно електронния 'гьрг
ШЩе се използва електронен търг
Допълнителна информация относноелектронния търг:

ІУ.1.8)Информация относно Споразумението за държавнипоръчки (СРА)
обществената поръчка попада в обхвата на Споразумениетоза държавни поръчки да ІІІ НеИ
(СРА)
ІУ.2)Административнаинформация
17.24)Предишнапубликацияотносно тази процедура 2

Номер На обявлението В ОВ На ЕС: [ШШЈ/Ѕ [ЈПП-ПППППП
Номер на обявлението в РОП:[][][][Ј[][]П
(Едно от следните: Обявлениеза предварителнаинформация; Обявлениена профила на

УНП 42нс38І4-5920-4в14-в7оя-е85о91вввпг 16



Пяртидн: ОБЯВЛЈЕШЛЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

купувача)
187.23) Срок за получаванена офертиили на заявления за участие
Дата: 25.10.2018дц/мм/гггг Местновреме: 14:00
ІУ.2.3)Прогнознадата на изпращанена покани за търг или за участие на избраните
кандидати 4

дд/мм/гггг
ІУ.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие
1

ШАнглийски С]Ирландски ШМалтийски С]Румънски С] Френски
ИБългарски ШИспански Шнемски ШСловашки [:]Хърватски
ШГръцки Шиталиански ШНидерландски ШСловенски [јЧешки
Шдатски Шлатвийски ШПолски ШУнгарски ШШведски
|:|Естонски ШЛитовски ШПортуталски ШФински
ІУ.2.6)Минималенсрок, през който оферентьт е обвързанот офертата
Офертататрябва да бъде валидна до: дд/мм /гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
ІУ.2.7)Условия за отварянена офертите
Дата: 26.10.2018дд/мм/гггг Местновреме: 09:00
Място: „СБПЛРПФЗ"Света Петка Българска" ЕООД, адрес гр. Велинград, ул. "4-ти километър", ет. 2
Информация относноупълномощените лица и процедурата на отваряне:
Участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и

представители на средствата за масова информация.
РАЗДЕЛИ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
УІЈ) Информацияотносно периодичнотовъзлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка да Ш Не
прогнозни срокове за публикуванетона следващи обявления: 2

УІ.2)Информацияотносно електроннотовъзлагане
ШЩе се прилага електронно поръчване
ШЩе се използва електронно фактуриране
|:|Ще се приема електронно заплащане
ЧІ.3) Допълнителнаинформация: 2
Условията за изпълнение на поръчката, техническа спецификация,
указанията за подготовка на офертите, проект на договор и др. са
посочени в документацията за участие, публикувана в профила на
купувача.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, участникът,
определен за изпълнител, следва да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата,
както и съответствието с поставените критерии за подбор.
при СКЛЮЧВЗНЗТО на ДОГОВОР за обществена поръчка УЧЗСТНИКЪТ, определен
за изпълнител, следва да представи гаранция за изпълнение в размер на 3
% от стойността на договора без ДДС. Гаранцията за изпълнение се
представя в една от следните форм: парична сума, внесена в СИБАНК ЕАД
Банкова сметка Ш ВЅ6ОВШІВ98881О348428О1, Банков код Ш ВШІВВЅЅЕ,
банкова гаранция, застраховка, КОЯТО ОбЗЗПЅЧЗБЗ ИЗПЪЛНЗНИЕТО чрез
покритие на отговорността на изпълнителя.
Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията
за изпълнение.Условията за възстановяване на гаранцията за изпълнение
са посочени в проекта на договор.
УІ.4) Процедури по обжалване
УІ.4.1) Орган, който отговаряза процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенскиадрес:
бул. Витоша Н! 18
Град: Пощенски код: Държава:
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Патица ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

София 1 0 ОО | ВС
Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
срсааш1п@срс.ь9 +359 29807315
Интернет адрес (ІЈКЪ):
нссрМ/Ииыдсрсььс;
УІ.4.2) Орган, който отговаряза процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (НЮ):

УІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението за откриване на процедурата може да се подава в
срока по чл.197, ал. 1, т.1 от ЗОП

УІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването нажалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (ПКІЈ:

УІ.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.09.2018 дд/мм/гггг

ВЪЗЛНГНЩИЯТ орган/възложителят НОСИ ОТГОВОРНОСІ' за гарантиране на СПЗЗБЗНЕна
ЗНКОНОДЗТеПСГВОТО на ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И на ВСИЧКИ ПРИЛОЖИМИЗЗКОНИ.

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
1 в приложимите случаи
д ако тази информация е известна
1" може да бъде присъдена значимост вместо важност
1' може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

КРИТЕРИЙ ЗЗ ВЪЗЛЗГЗНЗ, тежестта не се ИЗПОПЗЕЗ
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