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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Община Айтос 000056764

Пощенски адрес:
ул.Цар Освободител №3

Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Айтос BG341 8500 BG

Лице за контакт: Телефон:
Кина Димова - гл.експерт в отдел Общинска 
собственост

+359 55825786

Електронна поща: Факс:
op_aytos@abv.bg +359 55822133

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.aytos.bg

Адрес на профила на купувача (URL):
http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
http://aytos.bg/op-periodichni-dostavki-hranitelni-produkti-3170.html

Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени
електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт  
до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)
Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
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Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на ОЦСЗУ и на 
кухня-майка и филиалите на ДГ към Дирекция „КОВЗС” при община Айтос, по 
обособени позиции

Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 15000000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Доставката на хранителни продукти е определена в  десет обособени 
позиции, като възложителят предоставя възможност за участие както за 
една, така и за две или повече обособени позиции.
Количествата на посочените видове хранителни продукти по обособени 
позиции са прогнозни за периода, за който се възлага поръчката, като 
възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата, 
според необходимостта на обслужваните обекти, да възложи доставка на 
нови артикули, както и да откаже доставка на артикули включени в 
приложението към ценовото предложение в случай на промяна в 
нормативната уредба

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 396037.18 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 „Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ”

Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15810000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склада на ОЦСЗУ при Община 
Айтос

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 1 „Хляб и тестени изделия за нуждите на „ОЦСЗУ” 
се извършват ежедневно от 06:30 до 7:00 часа.
Необходима е доставка на: Хляб „бял” - 0,350 кг- нарязан-47000бр.; Хляб 
„типов” - 0,350 кг- нарязан-7000бр.; Хляб „бял” - 0,650 кг- нарязан 
стандарт „България“ или еквивалентно-1100бр.; Хляб „типов” - 0,650 кг –
нарязан стандарт „България“или еквивалентно-1600бр.; Хляб пълнозърнест 
без оцветители - 0,500 кг - нарязан-100бр.; Закуски - 0,150 кг-5000бр.; 
Козуначени изделия - 0,200 кг-500бр.; Питка за хамбургер - 0,050 кг-
1400бр.; Тесто-100кг; Кори за баница-400кг. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 28500 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ”

Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15100000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

Основен CPV код: ¹ 15221000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склада на ОЦСЗУ при Община 
Айтос 

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на 
„ОЦСЗУ” се извършват всеки вторник от 09:00 до 10:00часа. Необходима е 
доставка на: Пилешки черен дроб – замразен-500кг; Пилешко бутче горно –
замразено-4600кг; Пилешко филе от бяло месо без кост  - замразено, 
натурално-500кг; Пилешко филе от бяло месо без кост  - прясно охладено-
200кг; Месо  пиле – замразено-400кг; Пилешка пържола от бут без кост –
замразена, натурална-200кг; Пуешко филе от гърди без кожа- замразено-
120кг; Месо  заешко – замразено-120кг; Месо телешко без кост/шол  - 
замразен, натурален-400кг; Месо телешко без кост/шол -прясно охладен-
50кг; Свински бут без кост – замразен-400кг; Агнешко месо /бут/ - 
замразен-200кг; Кренвирш пилешки-600кг; Салам телешки-200кг; Малотраен 
варено-пушен колбас-20кг; Салам шпеков-50кг; Траен варено-пушен салам-
20кг; Шунка от свинско месо-20кг; Шунка от пилешко месо-120кг; 
Малотраен колбас тип свинска варена-700кг; Кайма смес - 60% телешко, 
40% свинско-2300кг; Кайма - 60% свинско, 40% говеждо-100кг; Сатленка-
60кг; Кюфтета готови печени-60кг; Кебапчета готови печени-30кг; Риба 
скумрия – замразена-1700кг; Риба  хек  филе – замразена-500кг; Риба 
пангасиус филе - замразена-1700кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 66916.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”

Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15500000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склада на ОЦСЗУ при Община 
Айтос

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ” се извършват всяка сряда от 09:00 до 10:00часа. Необходима е 
доставка на: Мляко краве кисело - 2% масленост-13500бр.; Мляко краве 
кисело - 3,6% масленост, произведено в съответствие с БДС 12:2010 или 
еквивалент-400бр.; Мляко плодово кисело-1000бр.; Сирене краве бяло 
саламурено – произведено в съответствие с БДС 15:2010 или еквивалент-
200кг; Деликатесен продукт /тип сирене/-1200кг; Прясно  краве мляко 
пастьоризирано - 1,5% масленост-2000бр.; Прясно краве мляко 
пастьоризирано - не по-малко от 3% масленост-2000бр.; Плодово прясно 
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краве мляко - масленост до 2%-100л; Преходно мляко /за кърмачета  на 
възраст от 6 м. до 12 м./-70кг; Кашкавал краве – произведен в 
съответствие с БДС 14:2010 или еквивалент-30кг; Деликатесен продукт / 
тип кашкавал/-300кг; Топено сирене-100бр.; Сирене крема-900бр.; Масло 
краве-3000бр.; Маргарин-1200бр.; Извара суроватъчна-60кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33416.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Пресни и замразени плодове и зеленчуци за нуждите на „ОЦСЗУ”

Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15330000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склада на ОЦСЗУ при Община 
Айтос 

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци за 
нуждите на „ОЦСЗУ” се извършват всеки понеделник и четвъртък от 10:00 
до 11:00часа. Необходима е доставка на: Домати /сезон: м.май - м. 
септември/-500кг; Домати /сезон: м. октомври - м. април/-200кг; 
Зеле /сезон: м. юни -  м.октомври/-1000кг; Зеле /сезон: м. ноември - м. 
май/-300кг; Краставици /сезон: м. май - м. септември/-700кг; 
Краставици /сезон: м.октомври - м. април/-100кг; Картофи /сезон: м. 
август - м. март-3200кг/; Картофи /сезон: м. април – м. юли/-1600кг; 
Лук кромид зрял-3000кг; Тиквички /сезон: м. май - м. септември/-400кг; 
Тиквички /сезон: м. октомври - м. април/-150кг; Магданоз-1500вр.; 
Моркови-1500кг; Пипер /сезон: м. юли - м. октомври/-500кг; 
Пипер /сезон: м. ноември - м. юни/-60кг; Карфиол-50кг; Праз-400кг; 
Червено цвекло-20кг; Броколи-50кг; Спанак-100кг; Ябълки /сезон: м. 
септември - м.февруари/-500кг; Ябълки /сезон: м. март -  м. август/-
500кг; Праскови-200кг; Банани-700кг; Кайсии-100кг; Портокали-500кг; 
Череши-100кг; Дини-300кг; Грозде /десертен сорт/-100кг; Тикви-300кг; 
Пъпеши-200кг; Мандарини-200кг; Ягоди-40кг; Лимони-300кг; Авокадо-20кг; 
Круши-300кг; Сини сливи-70кг; Дюли-40кг; Манго-30кг; Киви-150кг; Спанак 
замразен-1400кг; Грах замразен-1000кг; Печен червен пипер замразен-
600кг; Зелен фасул замразен-900кг; Бамя замразена-30кг; Гъби 
замразени /култивирана печурка/-600кг; Броколи замразени-50кг; Череши 
замразени-50кг; Кайсии замразени-50кг; Праскови замразени-20кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 30750 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Различни хранителни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”

Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15800000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Мястото за изпълнение на поръчката е франко-склада на ОЦСЗУ при Община 
Айтос

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 5 „Различни хранителни продукти за нуждите на 
„ОЦСЗУ”  се извършват всеки понеделник  от 10:30 до 12:00 часа. 
Необходима е доставка на: Олио слънчогледово-2200л; Майонеза-100бр.; 
Оцет-50бр.; Ориз-1000кг; Сол  йодирана-250кг; Зрял фасул-500кг; Зрял 
фасул /лющен/-50кг; Леща-500кг; Леща червена белена-50кг; Маслини-
500кг; Джоджен–сух-300бр.; Черен пипер–млян-1000бр.; Кимион–млян-
100бр.; Червен пипер–млян-70кг; Чесън на прах-300бр.; Целина суха-
200бр.; Ванилия-400бр.; Канела-100бр.; Дафинов лист-50бр.; Чубрица суха
-30кг; Копър сух-150бр.; Бакпулвер-50бр.; Чай кутия-150 кутии; Мед 

УНП: f04e24a0-5f72-4bdb-999e-74566c953063 8



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

пчелен-20кг; Какао на прах-200бр.; Вафла различни видове-900бр.; 
Бишкоти-80бр.; Разтворима напитка на прах-300бр.; Бульон-300бр.; Млечен 
шоколад-200бр.; Яйца кокоши-33000бр.; Захар-200кг; Захар пудра-10кг; 
Кафе разтворим екстракт-20бр.; Какаова напитка-200бр.; Тахан халва-
30кг; Елда-20кг; Киноа-20кг; Млечно пшенична каша-30бр.; Безмлечна 
оризова каша-20бр.; Десерт тип “Меденка“-500бр.; Суха паста-700бр.; 
Шоколадов десерт тип “Байкал”-200бр.; Скумрия в доматен сос-700бр.; 
Русенско варено-700бр.; Пастет – свински-800бр.; Сарми зелеви-150бр.; 
Сарми лозови-100бр.; Наденица с боб-100бр.; Свинско с боб-50бр.; 
Телешко тас кебап-50бр.; Бутер тесто-10кг; Пшенично нишесте-2000бр.; 
Макарони-400кг; Макарони  пълнозърнести-50кг; Кус-кус-50кг; Фиде-250кг; 
Грис пшеничен-200кг; Брашно  тип  500„бяло”-700кг; Брашно  по БДС или 
еквивалент-50кг; Кроасани-1900бр.; Бисквити обикновени-400бр.; Бисквити 
чаени-200бр.; Бисквити-200бр.; Грухана пшеница-20кг; Галета-100кг; 
Корнфлекс-50кг; Овесени ядки-50кг; Мюсли-20кг; Лютеница-900бр.; 
Паприкаш стерилизиран-400бр.; Краставички  мариновани-800бр.; Домати 
стерилизирани-6000бр.; Доматено пюре-100бр.; Царска туршия-100кг; 
Кисело зеле нарязано-600кг; Компот от праскови-150бр.; Компот от кайсии
-50бр.; Компот от ягоди-50бр.; Компот от круши-50бр.; Натурален сок 
плодов-500бр.; Натурален сок плодово зеленчуков-100л; Нектар-600бр.; 
Конфитюр-100бр.; Шипков мармалад-100бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 46666.66 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
”Хляб и хлебни изделия за нуждите на  Дирекция „КОВЗС”

Обособена позиция №:  
²

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15810000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
франко – складовете на кухня-майка ДГ „Пролет” – гр. Айтос, ДГ – с. 
Карагеоргиево; ДГ „Детелина“ – с. Тополица; ДГ – с. Черноград; ДГ 
„Слънце” – с. Мъглен; ДГ – с. Караново и ДГ- с.Пирне

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 6 ”Хляб и хлебни изделия за нуждите на  
Дирекция „КОВЗС”  се извършват ежедневно от 06:30 до 7:00 часа. 
Необходима е доставка на: Хляб  „Бял”, „Добруджа”или „Типов”  
произведен по УС без  подобрители –
0.650 кг-14000бр.; Хляб пълнозърнест,  произведен по УС, без 
подобрители – 0.500 кг-5500бр.; Козунак– 0.480 кг-1400бр.; Кори за 
баница- опаковка от 0.500 кг-1200бр.; Готова закуска „Кифла със 
сирене”– 0.080 кг-2000бр.; Готова закуска „Кифла с мармалад” – 0.080 кг
-2000бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19200 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

УНП: f04e24a0-5f72-4bdb-999e-74566c953063 10



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
 „Месо, месни продукти,  риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС”

Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15100000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
франко-складовете на кухня майка ДГ „Пролет” – гр. Айтос, ДГ – с. 
Карагеоргиево; ДГ „Детелина“ – с. Тополица; ДГ – с. Черноград; ДГ 
„Слънце” – с. Мъглен; ДГ – с. Караново и ДГ- с.Пирне

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 7 „Месо, месни продукти,  риба за нуждите на 
Дирекция „КОВЗС”  се извършват всеки понеделник и  четвъртък  от 08:00 
до 10:00 часа. Необходима е доставка на: Пилешко филе–замразено-2600кг; 
Телешки шол–замразен-150кг; Месо свинско–замразено-800кг; Месо пуешко, 
филе–замразено-150кг; Шпеков салам „Стара планина”-150бр.; Мляно месо –
60% телешко и 40% свинско, по БДС или еквивалент-1500кг; Месо заешко–
замразено-50кг; Риба ХЕК/ филе/–замразена-400кг; Риба Скумрия /филе/–
замразена-2500кг.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 43216.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”

Обособена позиция №:  
²

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²

УНП: f04e24a0-5f72-4bdb-999e-74566c953063 12
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Основен CPV код: ¹ 15500000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
франко-складовете на кухня майка ДГ „Пролет” – гр. Айтос, ДГ – с. 
Карагеоргиево; ДГ „Детелина“ – с. Тополица; ДГ – с. Черноград; ДГ 
„Слънце” – с. Мъглен; ДГ – с. Караново и ДГ- с.Пирне

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на 
Дирекция  „КОВЗС”  се извършват всеки понеделник и  четвъртък  от 08:00 
до 10:00 часа. Необходима е доставка на: Кисело мляко – 2% масленост-
9000кг; Кисело мляко 3,6% - масленост-10000кг; Плодово кисело мляко с 
парченца плод-1000бр.; Прясно мляко 2%-3000л; Прясно мляко 3,6%-8000л; 
Кашкавал-1200кг; Сирене-2700кг; Масло краве 82%-1100кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 74166.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог
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II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”

Обособена позиция №:  
²

9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15330000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
франко-складовете на кухня майка ДГ „Пролет” – гр. Айтос, ДГ – с. 
Карагеоргиево; ДГ „Детелина“ – с. Тополица; ДГ – с. Черноград; ДГ 
„Слънце” – с. Мъглен; ДГ – с. Караново и ДГ- с.Пирне

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 9 „Консерви за нуждите на Дирекция „КОВЗС”  се 
извършват всеки вторник  от 09:00 до 10:00 часа. Необходима е доставка 
на:  Лютеница-700бр.; Паприкаш /стерилизиран/-50бр.; 
Домати /стерилизирани/-5000бр.; Конфитюр от праскови-500бр.; Кисело 
зеле-400кг; Мармалад шипков-200бр.; Компот череши-500бр.; Компот  сливи
-300бр.; Компот от праскови-1000бр.; Компот от кайсии-1000бр.; Компот 
от ягоди-1000бр.; Компот от круши-200бр.; Мармалад-50кг; Компот белени 
праскови-2000бр.; Натурален сок - в опаковка по 0.200 л-1000бр.; 
Натурален сок - в опаковка от тетрапак – 1л-2000бр.; Конфитюр от ягоди-
300бр.; Конфитюр от кайсии-500бр.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 19966.67 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция

II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
„Различни хранителни  продукти за нуждите на Дирекция  „КОВЗС”

Обособена позиция №:  
²

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15800000

Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
франко-складовете на кухня майка ДГ „Пролет” – гр. Айтос, ДГ – с. 
Карагеоргиево; ДГ „Детелина“ – с. Тополица; ДГ – с. Черноград; ДГ 
„Слънце” – с. Мъглен; ДГ – с. Караново и ДГ- с.Пирне

код NUTS:¹ BG341

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Доставките по Позиция № 10 „Различни хранителни  продукти за нуждите на 
Дирекция  „КОВЗС”  се извършват всеки понеделник и  четвъртък  от 08:00 
до 10:00 часа. Необходима е доставка на: Брашно тип „бяло”-2500кг; Грис 
пшеничен-150кг; Макарони-1600бр.; Кус–кус-500бр.; Фиде-400бр.; Захар-
2000кг; Пудра захар-100кг; Олио-1300л; Оцет-100бр.; Ориз-1000кг; Сол-
200кг; Зрял фасул-600кг; Бял боб-30кг; Леща-600кг; Лющена червена леща-
60бр.; Нишесте-3000бр.; Маслини-200кг; Джоджен-200бр.; Червен пипер-
50кг; Чай-40000бр.; Кроасани-4000бр.; Мед-300кг; Какао на прах-400бр.; 
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Ванилия-2000бр.; Канела-250бр.; Яйца-40000бр.; Дафинов лист-20бр.; 
Чубрица-350бр.; Бакпулвер-550бр.; Галета-150кг; Грухана пшеница-50кг; 
Тахан халва-150кг; Течен шоколад-100бр.; Мая за хляб-200бр.; Сода 
бикарбонат-100бр.; Амонячна сода-300бр.; Бисквити с овесени ядки-
2500бр.; Бисквити-2500бр.; Овесени ядки-400кг; Киноа-5кг; Елда-5кг.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

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

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 33237.17 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото 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

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за 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:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
 Изисквания свързани с годност за упражняване на професия и  
техническите възможности и квалификацията на участниците:
 Участниците следва да разполагат с обект за производство/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 производство  
и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект 
по реда на чл. 12 от Закона за храните  а чуждестранните лица следва да 
имат аналогична регистрация, съгласно законодателството на държавата- 
членка, в която са установени.Документи за доказване на изискването: 
Копие на удостоверение за регистрация на обект по Закона за храните, 
което се представя в случаите по чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
Забележка: При участие в повече от една обособена позиция, посоченото 
по- горе изискване се прилага кумулативно по отношение на хранителните  
продукти, включени в предмета на всяка една от обособените позиции. 
Обектът може да бъде един, но с регистрация за търговия с различни 
групи хранителни продукти, включени в обособената/ ите  позиция/и, за 
която/ ито се подава оферта.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на 
горепосоченото изискване, съобразно вида и дела от поръчката, който ще 
изпълняват.

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания за финансово състояние на 
участниците.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът следва да е изпълнил минимум една дейност през последните 
три години, считано от датата на подаване на офертата, чийто предмет и 
обем  е идентичен или сходен с предмета и обема на съответната 
обособена позиция, за която участва.
*Забележка: Под „дейност „идентична или сходна с предмета на поръчката” 
следва да се разбира доставка на хранителни продукти, идентични или 
сходни на описаните в настоящата документация за съответната обособена 
позиция. Обемът на извършените доставки се счита за идентичен или 
сходен, в случай че представлява минимум една трета от посоченото общо 
ориентировъчно количество  на хранителните продукти за съответната 
обособена позиция на база 12 месеца. Обемът следва да бъде минимум една 
трета от общо извършените доставки за 12 месеца.
**Забележка: При участие за повече от една обособена позиция, всеки 
участник следва да покрие минималното заложено от Възложителя изискване 
за дейности, идентични или сходни с предмета и обема на всяка обособена 
позиция, за която участва.
Документи за доказване на изискването по т. 1: Списък на доставките, 
които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка 
(конкретната обособена позиция), с посочване на стойностите, датите, 
получателите и обема, за съответната обособена позиция, ведно с 
доказателство за тяхното извършване. Документите се представят  в 
случаите по чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
2. Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно  
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транспортно средство, регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни 
продукти  от група месо и месни продукти , и/или от група мляко и 
млечни продукти , и/ или от група риба и рибни продукти, в зависимост 
от обособената позиция, за която участникът участва.
            Изискването по т. 2. се отнася само за Обособени позиции № 
2 „Месо, месни продукти, риба за нуждите на „ОЦСЗУ” , Обособени позиции 
№ 3 „Мляко и млечни продукти за нуждите на „ОЦСЗУ”,  Обособена позиция 
№ 7 „Месо, месни продукти,  риба за нуждите на Дирекция „КОВЗС” и 
Обособена позиция № 8 „Мляко и млечни продукти за нуждите на Дирекция  
„КОВЗС”
Забележка : Ако участникът участва за повече от една от горепосочените 
обособени позиции, изискването за минимум един брой хладилно  
транспортно средство,  регистрирано в ОДБХ се прилага общо за всички 
позиции, т.е. ако участникът подава оферта и за четирите обособени 
позиции, за които е въведено посоченото по- горе изискване е достатъчно 
да разполага с минимум един брой хладилно  транспортно средство,  
регистрирано в ОДБХ, с оглед покриване на заложения критерий за подбор.
Документи за доказване на изискването по т. 2.: Декларация за 
техническото оборудване , което ще бъде използвано за изпълнение на 
поръчката, която се представя в случаите по чл. 67, ал.5 и ал.6 от ЗОП.
 В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
изброените минимални  изисквания се прилагат за обединението като цяло. 
При участие на подизпълнители поставените изисквания важат за посочения 
подизпълнител,  с оглед на дела и вида дейности, които ще изпълнява.

Преди сключване на договора избраният изпълнител представя 
копия на документите, доказващи съответствието с критериите за подбор.
 Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните 
изисквания.

Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение

Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Видове и размер на гаранциите: 
 Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия 
Договор свои задължения с гаранция за изпълнение в размер на 3 % от 
стойността на Договора  без ДДС.
 Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на 
Договора към датата на сключването му.
Форма на гаранциите:
Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (i) 
парична сума внесена по банковата сметка на Възложителя; (ii) банкова 
гаранция; или (iii) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез 
покритие на отговорността на Изпълнителя. Гаранцията за изпълнението на 
договора се задържа и освобождава в съответствие с условията на проекто
-договора.
Възложителят освобождава гаранциите за участие и за изпълнение на 
договора без да дължи лихви за периода, през който средствата законно 
са престояли при него.

ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката
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Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 06.12.2018 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
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Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 4 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 07.12.2018 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: Заседателната зала на община Айтос на ул.Цар Освободител № 3
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На отварянето на офертите могат да присъстват представители на 
участниците или техни упълномощени лица, както и средствата за масово 
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Информация относно периодичното възлагане
Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по чл.54,ал.1 от 
ЗОП и не следва да попадат в хипотезата на чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и 
техните действителни собственици (ЗИФОДРЮДРКЛТДС),освен когато са 
налице изключенията по чл.4 от ЗИФОДРЮДРКЛТДС. Участникът да не е 
свързано лице по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП и да 
идентифицира физическите лица,които са действителни собственици на ЮЛ, 
съгласно Закона за мерките срещу изпирането на пари. Отстранява се 
участник,който участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник,и представя самостоятелно 
оферта.Отстранява се участник, за когото са налице обстоятелствата по 
чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на 
незаконно придобитото имущество.Възложителят отстранява и от 
процедурата участници на основанията предвидени в чл.107 от ЗОП. 
Информация относно липсата или наличието на обстоятелствата по 
чл.54,ал.1 от ЗОП,участниците следва да декларират в Част III от ЕЕДОП 
в приложимите полета.Информация относно липсата или наличието 
на:осъждания за престъпления по чл. 172, 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 
219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от 
ЗОП);нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 
2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6 от 
ЗОП);свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между 
кандидати/ участници в конкретна процедура (чл. 107, т. 4 от 
ЗОП);обстоятелство по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата,регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици;обстоятелства по чл. 69 от Закона за 
противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото 
имущество се декларира в Част III,Раздел Г "Други основания за 
изключване..." от ЕЕДОП.

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес:
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бул. Витоша № 18

Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10 ДНЕВЕН СРОК ОТ ИЗТИЧАНЕ НА СРОКА ПО ЧЛ. 100 АЛ. 3 ОТ ЗОП ПРЕД КЗК 
ПО РЕДА НА ЧЛ. 197 АЛ. 1 Т. 1 ОТ ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Община Айтос

Пощенски адрес:
ул.Цар Освободител № 3

Град: Пощенски код: Държава:
Айтос 8500 BG

Телефон:
+359 55825786

Електронна поща: Факс:
op_aytos@abv.bg +359 55822133

Интернет адрес (URL):
http://aytos.bg/obshtestveni-porachki-338.html

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 01.11.2018 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо

² в приложимите случаи

⁴ ако тази информация е известна

²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност

²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  
критерий за възлагане, тежестта не се използва
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