
Ви? :си дишат/У
партида 00506 РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОШЕДУРА(версия б)

Р. АГЕНЦИЯ по овщвсгввни поръчки
1000 София, ул. Леге 4А О П е-тап: оказвам, запазвашк интернет адрес:

РЕШЕНИЕ ЗАОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА
ШПроекг на решение
@Решение за публикуване
Шосьществен предварителен контрол
ИН на регистрационнатаформаот ССИ
2018о911-оо5об-ООЮОІУУУММВІЈ-ппппп-хххх)

Номер и дата на становището 1-ви етап: дд/мм/гггг
Професионалнаобласт, в която попада предметът на обществената поръчка
68. Хранително-вкусовапромишленост

І Решение номер: 443 От дата: 20/09/2018дд/мм/гггг
ДЕЛОВОДНАИНФОРМАЦИЯ
деловоднаинформация
партида на възложителя: 00506
поделение:
Изходящ номер: 322 от дата 20/09/2018
КОМЕНТЗРна ВЪЗЛОЖИТЕЛЯЅ

00506-2018-0003
РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
Ипубличен
ШСекторен
1.1) Наименованиеи адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД 112059210
Пощенски адрес:
гр. Велинград, местност 4 -ти километър

Град: код НПТЅ: Пощенски код: Държава:
гр. Велинград, 5642 4600 ВС

Лице за контакт: Телефон:
ЦВЕТАН ИЛИЕВ ДАФОВ 0359 53273
Електронна поща: Факс:
Јоеїосїгоопа-ьоїпїсиаюаьч.129 0359 52243
Интернет адрес/и
Основен адрес (ІЈКЪ):
шиш . ьеїосїгоьпаьоїпїса. сош .

Адрес на профила на купувача (ПКІЈ:
шиш . ьеїосїгоьпаьоїпїса. сот .

1.2) Вид на възложителя
(попълва се от публичен възложител)
:Министерство или друг държавен орган, Шпубличноправна организация
включително техни регионални или местни
подразделения

|:]Национална агенция/ служба ШЕвропейскаинсгитуция/ агенция или
межщгнароднаорганизация

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

[Регионална или местна агенция] служба
1.3) Основна дейност
(попълва се от публичен възложител)
ШОбществениуслуги [Настаняване/жилищно строителствои места

за отдих и култура
ШОтбрана ШСоциална закрила

унп 22713:1в-здзо-Пи-вьоащевзсњазднь



Ппрпшв. 00506 Р ЗА ОТКРИВАНЕ НА ІТРОІШДУРА(версия б)

ШОбщественред и сигурност
ШОколна среда ШОбразование
Шикономически и финансови дейности ШДруга дейност:
Иїїдравеопазване

ЩОтдих, култура и вероизповедание

1.4) Основна дейност
(попълва се от секторен възложител)
ШГаз и топлинна енергия ШПощенски услуги
ШЕпектроенергия Ш Експлоатация на географска област
[јводоснабдяване Іјдругадейност:
ШТранспортни услуги
РАЗДЕЛ ІІ: ОТКРИВАНЕ
ИОткривам процедура
Иза възлагане на обществена поръчка
[јза сключване на рамково споразумение
Шза създаване на динамична система за покупки
Пконкурсза проект
ШСъздавам квалификационна система
Поръчката е в областите отбрана и сигурност
ІІ.1) Вид на процедурата

даШ НеИ

(попълва се от публичен възложител)
ШОткрита процедура
ШОграничена процедура
ШСъсгезателна процедура с договаряне
ШСъстезателендиалог
Шпартньорство за иновации
Шдоговаряне без предварително обявяване
ШКонкурс за проект
[јпублично състезание
|:|Пряко договаряне
(попълва се от секторен възложител)
ШОткрИтапроцедура
ШОграничена процедура
Іјдоговаряне с предварителна покана за участие
ПС-ьстезателендиалог
Шпартнъорство за иновации
[јдоговаряне без предварителна покана за участие
ШКонкурс за проект
Шпублично състезание
ШПряко договаряне
(за възлагане на обществена поръчка в областитеотбрана и сигурност)
ШОграничена процещІра
Шдоговаряне с публикуване на обявление за поръчка
Шбъстезателен диалог
Іјдоговяряне без публикуване на обявление за поръчка
РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ
(попълвасе от публичен възложител)
ИЧл. 73, ал. 1 от ЗОП
ШЧл. 73, ал. 2, т. 1, б. [...] от ЗОП
ШЧл. 73, ал. 2, т. 2 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ЕЈЧл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
|:|Чл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ШЧЛ. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП

(попълва се от секгоренвъзложител)
ШЧЈІ. 132 от ЗОП
|:|Чл. 18, ал. 1, т. 7 във вр. с ал. 6 от ЗОП
ШЧл. 138, ал. 1, т. [...] от ЗОП

Унп 1271ЈсІв-Јазо-4774-вваа-деезспазнвь



Партии 00506 РЕІПЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ІІРОЦЕДУРА (версия 6)

ШЧл. 138, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ЩЧл. 18, ал. 1, т. 11 във вр. с ал. 8 от ЗОП
ШЧл. 18, ал. 1, т. 12 от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 182, ал. 1 във вр. с чл. 79, ал. 1, т. [...] от ЗОП
ШЧл. 141, ал. 1 от ЗОП
ШЧл. 142, ал. 4 във вр. с чл. 142, ал. 1 и чл. 141, ал. 1 от ЗОП

(попълва се при възлагане на обществени поръчкив областите отбранаи сигурност)
ШЧл. 160 от ЗОП
ШЧл. 163, ал. 1 от ЗОП
Іјчл. 164, ал. 1, т. [...] от ЗОП

РАЗДЕЛ ІУ: ПОРЪЧКА
ІУЈ) Наименование
Доставка на хранителни продукти
ІУ.2) Обект на поръчката
ШСтроителсгво
@Доставки
ШУслуги
Цдз) Описание на предмета на поръчката (естесгво и количествона строителни
работи, доставки или ушхуги или указване на потребности и изисквания)
Когато основният предмет съдържа допълнителни предмети, те трябва да бъдат описани тук.
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.
Пд4) Общесгвената поръчка съдържа изисквания, свързани с опазване Да Ш НеИ
на околнатасреда
Критериите, свързани с опазване на околнатасреда присъстватв: (моля, посочете
брой)
техническата спецификация ( брой)
критериите за подбор (брой)
показателите за оценка на офертите (брой)

)изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекта на общи (брой
договорниусловия)
ІУ.5)Информация относно средства от Европейскиясъюз
обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да Ш НеИ
средстваот европейските фондове и програми
Идентификация на проекта:

ІУ.6) Разделянена обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособенипозиции да И Не [:|
Мотиви за невъзможността за разделяне на поръчката на обособенипозиции (когато е приложимо):

УНП 11713с1е-31130-4774-8564-4ее5сБ6Јв3Ъ Ј



Партии 00506 РЕЦЈЕНІНЈЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НАПРОЦЕДУРА (версия 6)

ІУ.7) Прогнознастойност на поръчката
Стойност, без да се включва ДДС: 32 7 О О О Валута: БСП
ІІАЅ) Предметът на поръчката се възлага с няколко отделни процедури: Да Ш НеИ
Обща стойност на поръчката,част от която се възлага с настоящатапроцедура:
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: вен
СПИСЪК на ОСТЗНЗЛИТС ПРОЦЕДУРИ С КРЕІТКО ОПИСННИЕ на ТЗХНИЯ ПРЕДМЕТ:

РАЗДЕЛ У: МОТИВИ
Ул) Мотиви за изборана процедура (когато е приложимо)
(Кратко описание на фактическите обстоятелства,които обуславят избора на съответната
процедура)
Съгласно разпоредбата на чл. 73, ал. 1 от ЗОП при възлагане на
обществени поръчки публичните възложители могат да избират свободно
открита или ограничена процедура. СБПЛРПФЗ Света Петка Българска ЕООД
като публичен Възложител, съгласно разпоредбите на ЗОП избира да
проведе открита процедура с цел максимална прозрачност и съблюдаване
принципите на закона, което дава възможност обществената поръчка да
бъде възложена по реда на откритата процедура, като всички
заинтересовани лица могат да подадат оферта. Процедурата осигурява
публичност и прозрачност, събиране на конкурентни оферти и постигане на
ефективност при разходването на публични средства.
Ч.2) Лица, до които се изпращапоканата за участие в процедура на договарянебез
предварително обявление,договарянебез предварителнапокана за участие,
договарянебез публикуване на обявлениеза поръчка, пряко договаряне (когато е
приложимо)

Мз) Настоящатапроцедура е свързана с предходна процедура за възлагане на
обществена поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо):
открита с решение Н! от дата дд/мм/гггг
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален п!

- - (ппппп-уууу-хххх)
У.4) допълнителната досгавка/повторнатауслуга или строителство е (когато е
приложимо)
Стойност, без да се включва ДДС: Валута: ВБМ

РАЗДЕЛ УІ: ОДОБРЯВАМ
иобявлението за оповестяване откриването на процедура
Шпоканата за участие
[јдокументацията
РАЗДЕЛУІІ: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
ЧНЈ) Допълнителнаинформация (когато е приложимо)

УІІ.2) Орган, който отговаряза процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Национален идентификационен МЕ (ЕИК)

УІ-Ш. 2271301е-З63П-4774-86о6-4ее5сІЅб3яЕь 4



партида 00506 РЕЦЕЕНИЕЗА ОТКРИВАНЕНА ПРОЦЕДУРА (версия 5)

Пощенски адрес
бул . Витоша П! 1 8

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република

България
Телефон
О 2 9 8 8 4 О 7 0

Адрес за електронна поща Факс
срсасїшїгюсрсфзк; 02 9807315
Интернет адрес (ІЈКЪ):
Шїїр: //ишш. срс.ь9
УІІ.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Жалба срещу решението може да се подава в 10 дневен срок по чл. 1 97
ал.1, т.1 от ЗОП

І

ЧІІ.4) Дата на изпращанен
20 о 2018 мм гггг

РАЗДЕЛ УІІІ: ВЪЗЛ
УІІІЈ) Трите имена: (П .

д-р Цветан Илиев Д '

ИІІ.2)Длъжност:
Управител на ј/СБПЛЈЪАІЖдс{.7„. -.м „лгарска" ЕООД

ыцїдц д д, х-

УНП 22713:1е-З63О-4774-856б-4ее5сЕЅ63аЅІ:
5


