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факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00195

Поделение: ________

Изходящ номер: 12-00-176 от дата 13/07/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Община Айтос

Адрес
ул. Цар Освободител № 3

Град Пощенски код Държава
Айтос 8500 България

За контакти Телефон
Кина Димова - Главен експерт в 

отдел Стопански

0558 25786

Лице за контакти
Кина Димова - Главен експерт в отдел Стопански

Електронна поща Факс
aetos@infotel.bg 0558 22133

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
http://aytos.bg/

Адрес на профила на купувача (URL):
http://aytos.bg/

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:

Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

Обществени услуги

Отбрана
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местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня-

майка и филиалите на ЦДГ за учебната година 2015/2016, към отдел 

„КОВЗС”, Община Айтос, по обособени позиции, както следва: 

Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Месо и месни 

продукти”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 

„Плодове”; Позиция № 5 „Зеленчуци”; Позиция № 6 „Консерви”; 

Позиция № 7 „Различни хранителни продукти”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

Мястото за 

изпълнение на 

поръчката е франко-

складовете на кухня 

майка ОДЗ „Пролет” –

гр. Айтос, ул. 

„Кирил и Методий” № 

1; ЦДГ – с. 

Карагеоргиево; ЦДГ 

„Детелина – с. 

Тополица; ЦДГ – с. 

Черноград; ЦДГ 

„Слънце” – с. 
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Мъглен; ЦДГ – с. 

Караново и ЦДГ – с. 

Пирне. 

код NUTS: код NUTS: BG341 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:

Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
„Периодични доставки на хранителни продукти за нуждите на кухня-

майка и филиалите на ЦДГ за учебната година 2015/2016, към отдел 

„КОВЗС”, Община Айтос, по обособени позиции, както следва: 

Позиция № 1” Хляб и хлебни изделия”; Позиция № 2 „Месо и месни 

продукти”; Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”; Позиция № 4 

„Плодове”; Позиция № 5 „Зеленчуци”; Позиция № 6 „Консерви”; 

Позиция № 7 „Различни хранителни продукти”

Доставките се извършват въз основа на направена заявка. 

Периодичността на извършване на доставките е както следва:

Доставките по Позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” се извършват 

ежедневно до 7:00 часа;

Доставките на хранителни продукти от Позиция № 2 „Месо и месни 

продукти”, Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”, Позиция № 4 

„Плодове” и Позиция № 5 „Зеленчуци” се извършват ежедневно до 

10.00 часа;

Доставките на хранителни продукти по Позиция № 6 „Консерви” и 

Позиция № 7 „Различни хранителни продукти”  се извършват 1 път 

седмично, до 12.00 часа.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  
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позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Количествата са посочени в документацията.Възложителят си 

запазва правото да увеличи или намали обема на поръчката при 

промяна броя на потребителите.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 258017.08   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  

________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението 15/09/2016 дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
1. Условия и размер на гаранцията за участие в процедурата

1.1. Участникът следва да представи с офертата и документ за 

внесена/учредена гаранция за участие в откритата процедура в 

размер до 1 % от прогнозната цена, по съответните позиции, както 

следва:

Позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия” –  250,00 лева; 

Позиция № 2 „Месо и месни продукти” – 350,00 лева; 

Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” – 660,00 лева; 

Позиция № 4 „Плодове” – 410,00 лева;  

Позиция № 5 „Зеленчуци” – 190,00 лева; 

Позиция № 6 „Консерви” – 260,00 лева; 

Позиция № 7 „Различни хранителни продукти” –  420,00 лева;

1.2. Гаранцията за участие в процедурата трябва да бъде 

представена по желание на участника в една от следните форми:

- гаранция за участие под формата на парична сума, платима по 

следната банкова сметка на Община Айтос:
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IBAN: BG27BUIN95613300447527

BIC: BUINBGSF 

При банка  ТБ Алианцбанк България АД

- оригинал на банкова гаранция за участие, издадена в полза на 

възложителя със срок на валидност - срока за валидност на 

офертите.

1.3. Гаранциите за участие се освобождават в срок 5 работни дни 

след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне 

на изпълнител. Гаранциите за участие на класираните на първо и 

второ място участници се освобождават след сключване на договора 

за обществена поръчка. При прекратяване на процедурата за 

възлагане на обществена поръчка гаранциите на всички кандидати 

се освобождават в срок 5 работни дни след изтичане на срока за 

обжалване на решението за прекратяване. Гаранцията на участник 

обжалващ решението на възложителя за определяне на изпълнител се 

задържа до окончателното решаване на спора.

2. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора

2.1. Определеният за изпълнител участник преди сключване на 

договора за обществена поръчка следва да представи гаранцията за 

изпълнение в размер 3 % (три процента) от стойността на договора 

без ДДС. Гаранцията може да се представи под формата на банкова 

гаранция или парична сума, по избор на кандидата, определен за 

изпълнител. Гаранцията за добро изпълнение се освобождава след 

приключване изпълнението на договора.

2.2. Гаранцията за изпълнение на договора трябва да бъде 

представена по желание на участника в една от следните форми:

- гаранция за изпълнение на договора под формата на парична 

сума, платима по следната банкова сметка на Община Айтос:

IBAN: BG27BUIN95613300447527

BIC: BUINBGSF 

При банка  ТБ Алианцбанк България АД

- оригинал на банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза 

на възложителя със срок на валидност - срока на договора.

2.3. Гаранцията за изпълнението на договора се задържа и 

освобождава в съответствие с условията на проекто-договора.

2.4. 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.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

Цената на обществената поръчка се заплаща на изпълнителя 

периодично, след представяне на фактура след всяка доставка. 

Заплащането се извършва по банков път по сметка на изпълнителя. 

Фактурите се издават на името на отдел „КОВЗС” при Община Айтос.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
1.1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски 

вид, като всеки доставен продукт ще бъде в срок на годност 
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придружен от експертен лист или сертификат за качество, 

сертификат за произход или друг аналогичен документ, разрешение 

за употреба (за хранителните продукти – съгласно изискванията на 

Закона за храните и Регламент №178/2002 от 28.01.2002г., за 

установяване на общите принципи и изисквания на 

законодателството в областта на храните), Наредба № 

6/10.08.2011г. за здравословното хранене на децата, Наредба № 

9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения, Наредба 

№ 26/18.11.2008г. за устройство и дейността на детските ясли и 

детските кухни и здравните изисквания към тях;1.2. Остатъчният 

срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка 

трябва да бъде не по-малък от 75 %;1.3. Доставяните храни да са 

екстра или първо качество;1.4. При доставката на продуктите от 

животински произход да се представя и ветеринарно медицинско 

свидетелство и експертен лист;1.5. Не се допускат храни с 

признаци на развала и изтекъл срок на годност;1.6. Не се 

допускат храни обработени с йонизиращи лъчения;1.7. Съгласно 

чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за храните се забранява в 

храни, използвани в детското хранене да се влагат продукти и 

съставки, които се състоят или съдържат генетично модифицирани 

организми (ГМО);1.8. Хлябът трябва да бъде произведен по 

утвърден стандарт;1.9. Предлаганият хляб и тестени изделия да са 

с ниско съдържание на мазнини, сол и захар;1.10. Мляното месо да 

е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата 

маса и съдържание от 1,5% от сухото вещество);1.11. Месните 

продукти да са с намалено съдържание на мазнини;1.12. Свинското 

месо да отговаря на изискванията на Регламент №853/2004;1.13. 

Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията 

на Регламент №853/2004 и Регламент №543/2008;1.14. 

Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, 

оцветители и да са с ниско съдържание на сол;1.15. Предлаганите 

мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини;1.16. 

Прясното пастьоризирано мляко трябва да е произведено от сурово 

мляко, отговарящо на изискванията на Регламент №853/2004;1.17. 

Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията 

за качество в съответствие с изискванията на общия и 

специфичните стандарти за предлагане на пазара;1.18. Не се 

допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни 

количества пестициди и нитрати над максимално допустимите 

стойности;1.19. Кореноплодните зеленчукови култури трябва да 

отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на 

пазара на пресни плодове и зеленчуци;1.20. Стерилизираните 

зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а 

стерилизираните плодове с ниско съдържание на захар, без 

синтетични подсладители, оцветители и консерванти;1.21. Не се 

допуска предлагане на плодови конфитюри със съдържание на 

добавена захар над 50%;1.22. Плодовите и плодово-зеленчуковите 

нектари да са със съдържание на моно- и дизахариди до 20%;1.23. 

Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци 

на видимо плесенясване, с наличие на складови вредители и/или 

следи от тяхната дейност;1.24. Пълнозърнестите продукти да са 

произведени в съответствие с показателите, заложени в ТД на 

производителя, без оцветители;1.25. Варивата да са здрави, цели, 

чисти, без чужди вещества, без вредители и увреждания от 

вредители, без неспецифичен мирис и вкус и с цвят характерен за 
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продукта;1.26 Всяка партида храни се придружава от документ, 

удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и 

безопасност.

Подробни изисвания относно опаковане на храните се съдържат в 

конкурсната документация.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
Изискуеми документи и информация: В обявената открита процедура 

може да участва всяко физическо или юридическо лице, както и 

техни обединения, което отговаря на изискванията, предвидени в 

Закона за обществените поръчки, и на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящата документацията за участие. 

Когато участникът е обединение (консорциум), участниците в 

обединението следва да сключат договор/споразумение помежду си. 

Договорът/споразумението трябва да съдържа клаузи, които 

гарантират: - че всички членове на обединението са отговорни, 

заедно и поотделно, по закон за изпълнението на настоящата 

обществена поръчка; - че представляващия 

обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава 

указания за и от името на всеки член на обединението; - че 

изпълнението на обществената поръчка, включително плащанията, са 

отговорност на представляващия обединението/консорциума, и - че 

обединението/консорциума е създадено със срок до окончателното 

изпълнение на обществената поръчка и всички членове на 

обединението са задължени да останат в него до окончателното 

изпълнение на обществената поръчка; - че всички членове на 

обединението/консорциума са отговорни заедно и поотделно за 

качественото изпълнение на обществената поръчка, до края на 

срока за изпълнение на договора, независимо от срока, за който е 

създадено обединението / консорциума. Участниците в 

обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да 

представлява обединението при изпълнението на настоящата 

обществена поръчка. Не се допускат промени в състава на 

обединението след подаването на офертата. Не може да участва в 

настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка 

участник, при когото са налице обстоятелствата по чл.47, ал.1, 

ал.5 и ал.2, т.1, т.2 (предложение първо),т.2а (предложение 

първо) т.4 и т.5 от ЗОП.За удостверяване на тези доказателства 

участниците задължително предствят декларация -образец по чл.47, 

ал.9 от ЗОП. Ще бъдат отстранявани от участие в тази процедура 

участници, които не отговарят на нормативно установените 

изискванията в ЗОП и на специалните изисквания, посочени в 

документацията за участие, когато е представил оферта, която не 

отговаря на предварително обявените условия; когато е декларирал 

съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг 

участник.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

не не

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  
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приложимо):

1. Удостоверение за регистрация 

по закона за храните; 2.Списък 

на притежаваните от участника 

собствени или наети транспортни 

средства, необходими за 

осъществяване на поръчката , 

Удостоверение за регистрация на 

МПС, че отговаря на санитарно-

хигиенните изискванията за 

превоз на храни от акредитирана 

институция, копия от 

регистрационни талони на МПС 

или договори за наем; 

3.Удостоверение за регистрация 

на обект за производство или 

търговия с храни по Закона за 

храните, Заверено от кандидата 

копие на нотариален акт или 

договор за наем на собствена 

или наета складова

(производствена) база; 

4 -9. Декларация за възможност 

за изпълнение на поръчката по 

образец. 

 В случай, че Участникът е 

обединение, което не е 

юридическо лице, изброените 

документи се представят от този 

член в обединението, чрез който 

се доказва съответствието с 

критериите за подбор. При 

участие на подизпълнители 

поставените изисквания важат за 

посочения подизпълнител с оглед 

на дела и вида дейности, които 

ще изпълнява.

1. Участниците следва да имат 

разрешение за търговия  и 

производство с групи храни, 

предмет на поръчката, съгласно 

изискванията на чл.12 от Закона 

за храните

2. Транспортните средства, с 

които ще се осъществява 

поръчката следва да отговарят 

на санитарно-хигиенните 

изисквания за транспорт на 

хранителни продукти;

3.Притежавания или нает от 

участника обект за производство 

или търговия с храни следва да 

бъде регистриран по реда на 

Закона за храните и за отговаря 

на  изискванията на Закона за 

храните и подзаконовите актове.

4. Участникът да бъде в 

състояние да доставя конкретно 

заявени количества до крайния 

получател в посочените в 

графиците срокове. За целта се 

представя декларация за 

възможност за изпълнение на 

поръчката по образец.

5.  Участникът да гарантира 

пълна подмяна на продуктите с 

отклонение в качеството още в 

деня на обаждането от 

констатиране на отклонението.За 

целта се представя декларация 

за възможност за изпълнение на 

поръчката по образец.

6.  Участникът да гарантира 

добър търговски вид на 

предлаганите продукти. За целта 

се представя декларация за 

възможност за изпълнение на 

поръчката по образец.

7.  Участникът да гарантира, че 

всеки доставен продукт ще има 

остатъчен срок на годност не по

-малко от 75 % (седемдесет и 

пет процента) към датата на 

доставка и всяка доставка да 

бъде придружена с търговски 

документ, сертификат за 

качество или друг аналогичен 

документ за хранителни 

продукти, съгласно изискванията 

на Закона за храните. За целта 

се представя декларация за 

възможност за изпълнение на 
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поръчката по образец.

8.  Участникът да гарантира, че 

хранителните продукти, 

предназначени за Детска кухня 

следва да отговарят на 

изискванията на Наредба № 9 от 

16.09.2011 г. за специфичните 

изисквания към безопасността и 

качеството на храните, 

предлагани в детските училища 

на МЗХ. За целта се представя 

декларация за възможност за 

изпълнение на поръчката по 

образец.

9. Участникът да гарантира, че 

хранителните продукти отговарят 

на изискванията на Закона за 

храните, Наредба № 5/25.05.2006 

г. издадена на основание чл. 

17, ал. 2 от Закона за храните 

за хигиената на храните и 

Наредба № 108/12.09.2006 г. на 

МЗХ за изискванията за качество 

и контрола за съответствие на 

пресни плодове и зеленчуци. За 

целта  се представя декларация 

за възможност за изпълнение на 

поръчката по образец.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация
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Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да  

представят оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:

Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на  

договаряните оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  
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описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 24/08/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 24/08/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  

оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   120  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 25/08/2015 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (когато е приложимо): Община Айтос, ул.”Цар Освободител” №3

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато  

е приложимо)

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 

участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 

както и представители на средствата за масово осведомяване и 

други лица при спазване на установения режим за достъп до 

сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
юни-юли 2016 год.

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Документацията за участие в процедурата се предоставя безплатно 

в Център за услуги и информация на гражданите, гише № 1, при 

Община Айтос, ул. „Цар Освободител” № 3, етаж първи, или може да 

се изтегли от електронния сайт на Община Айтос –
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http://aytos.bg/. При направено искане, документацията може да 

бъде изпратена и по електронна поща. Документацията може да бъде 

изпратена на участниците по куриер за тяхна сметка.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от уведомяването или от получаване на 

документацията заинтересованите участници могат за обжалват 

решенията по обществената поръчка, съгласно условията и реда 

определени в чл.120 и следващите от ЗОП.

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията,

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
София 1000 България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
 cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

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

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 13/07/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

УНП: 645c2e02-a33e-49ae-be26-6d3cea654f6a 13
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Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 1 Наименование: Позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”

1) Кратко описание
Позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15811000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 25491.67   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 2 Наименование: Позиция № 2 „Месо и месни продукти”

1) Кратко описание
Позиция № 2 „Месо и месни продукти”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15100000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 35558.33   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

УНП: 645c2e02-a33e-49ae-be26-6d3cea654f6a 14
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(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 3 Наименование: Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”

1) Кратко описание
Позиция № 3 „Мляко и млечни продукти”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15500000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 66583.33   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 4 Наименование: Позиция № 4 „Плодове”

1) Кратко описание
Позиция № 4 „Плодове”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 03220000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 41750   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

УНП: 645c2e02-a33e-49ae-be26-6d3cea654f6a 15
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(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 5 Наименование: Позиция № 5 „Зеленчуци”

1) Кратко описание
Позиция № 5 „Зеленчуци”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 03220000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 19987.50   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 6 Наименование: Позиция № 6 „Консерви”

1) Кратко описание
Позиция № 6 „Консерви”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15897000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 26516.67   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

УНП: 645c2e02-a33e-49ae-be26-6d3cea654f6a 16



Партида: 00195 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция: 7 Наименование: Позиция № 7 „Различни хранителни продукти”

1) Кратко описание
Позиция № 7 „Различни хранителни продукти”

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15800000

3) Количество или обем
количествата са посочени в документацията

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)

(в цифри): 42129.58   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)

Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата 15/09/2015 дд/мм/гггг

крайна дата 15/09/2016 дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация

(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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