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 Деловодна информация

Партида на възложителя: 00239 Поделение:

Изходящ номер: 1200-100 от дата: 25/03/2020 (дд/мм/гггг)

Обявлението подлежи на публикуване в ОВ на ЕС:

не Съгласен съм с Общите условия на АОП за използване на услугата Електронен подател:

Дата на изпращане на обявлението до ОВ на ЕС:

Заведено в преписка: 00239-2020-0006 (nnnnn-yyyy-xxxx)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз
Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

Обявление за поръчка
Директива 2014/24/ЕС/ЗОП

 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Община Момчилград Национален регистрационен номер: 000235984

Пощенски адрес: ул. 26-ти декември № 12

Град: Момчилград код NUTS: BG425 Пощенски код: 6800 Държава: България

Лице за контакт: Метин Моллахасан Телефон: +359 03631-7847

Електронна поща: obshtina@mg.link.bg Факс: +359 03631-7849

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.momchilgrad.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ
       В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на обществените поръчки: 
Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: "Доставка на хранителни продукти за детски и социални заведения в Община Момчилград - 2020 г." Референтен номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 15000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:
Доставки

II.1.4) Кратко описание: 
Предметът на обществената поръчка е периодична доставката на хранителни продукти за детски и социални заведения /детски градини, социални домове
/ на територията на община Момчилград, разделена на 5 /пет/ обособени позиции:
Обособена позиция № 1 “Хляб”,; Обособена позиция № 2 “Мляко и млечни продукти",;Обособена позиция № 3 “ Месо, месни продукти и риба ",;Обособена
позиция № 4 “Плодове и зеленчуци",;Обособена позиция № 5 “Други хранителни продукти – пакетирани изделия, яйца,сладкарски изделия и консерви”
В съответствие с чл. 48, ал. 1 от ЗОП необходимите характеристики на предмета на обществената поръчка са подробно индивидуализирани в
Техническите спецификации на изискванията на Възложителя (Приложение №1), съдържащи се в документацията на обществената поръчка.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2
Стойност, без да се включва ДДС: 151000      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) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
да

Оферти могат да бъдат подавани за:

всички обособени позиции

II.2) Описание 1

http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/e_sender_e.pdf
http://simap.ted.europa.eu/
http://www.momchilgrad.bg/
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html
http://www.momchilgrad.bg/bg/otkriti-protzeduri.html


3/25/2020 Обявление за поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=968128 2/7

II.2.1) Наименование: 2 „Хляб” Обособена позиция номер: 2 1

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

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG425
Основно място на изпълнение: 
територията ня община Момчилград;

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
№ по ред Хранителни продукти /номенклатура мярка Прогнозно количество
1 Хляб „Бял” УС "България" нарязан, 0.650 кг. брой 1468
2 Хляб „Добруджа” УС "България" нарязан,0.650 кг. брой 1468
3 Хляб "Типов", УС "България" нарязан , 0.650 кг. брой 5000
4 Хляб „Пълнозърнест”, УС "България", нарязан ,0,650 кг брой 5000

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 10/09/2020 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 10/09/2021 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 “Мляко и млечни продукти" Обособена позиция номер: 2 2

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

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG425
Основно място на изпълнение: 
територията на община Момчилград

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
№ по ред Хранителни продукти /номенклатура мярка Прогнозно количество
1 Прясно мляко - 3,6 % масленост-стандарт БДС без растителни мазнини и сухо мляко - в кутия литър 3000
2 Прясно мляко - 2 % масленост -стандарт БДС без растителни мазнини и сухо мляко - в кутия литър 1735
3 Масло краве кг. 250
4 Сирене краве – без добавени растителни мазнини - стандарт БДС 15:2010 кг. 1000
5 Сирене “крема” 125 гр. Първо качество бр. 200
6 Българско кисело мляко -2,0% масленост - стандарт БДС 12:2010 - 0,400 кг. Кофичка 13000
7 Българско кисело мляко - 3,6 % масленост- стандарт БДС 12:2010 - 0,400 кг. Кофичка 8000
8 Извара необезмаслена кг 170
9 Кашкавал - стандарт БДС 14:2010 кг. 600

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 10/09/2020 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 10/09/2021 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

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

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 “ Месо, месни продукти и риба " Обособена позиция номер: 2 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 15100000      Допълнителен CPV код: 1 2 
Основен CPV код: 1 15220000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG425
Основно място на изпълнение: 
територията на община Момчилград

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
№ по ред Хранителни продукти /номенклатура мярка Прогнозно количество
1 Телешко месо - шол Кг 1040
2 Агнешко месо кг. 10
3 Пиле замразено - да тежат най- малко 1,200 кг. Кг 2200
4 Малотраен колбас - /кренвирши, телешки салам и др./ - стандарт „Стара планина” Кг 250
5 Траен колбас/шпеков/ кг. 350
6 Кайма /мляно месо/ - смес 60% телешко 40%свинско Кг 900
7 Телешка кайма кг. 250
8 Риба СКУМРИЯ - филе Кг 500
9 Риба ХЕК-филе Кг 240
10 Пилешки дроб Кг 30

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 10/09/2020 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 10/09/2021 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 “ Плодове и зеленчуци" Обособена позиция номер: 2 4

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

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG425
Основно място на изпълнение: 
територията на община Момчилград

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
№ по ред Хранителни продукти /номенклатура мярка Прогнозно количество
1 Грах пресен кг 30
2 Зелен фасул пресен кг 30
3 Моркови Кг 600
4 Лук кромид Кг 1200
5 Лук пресен кг 5
6 Краставици Кг 900
7 Зеле Кг 1000
8 Картофи Кг 2200
9 Лимони Кг 240
10 Портокали Кг 1000
11 Ябълки Кг 2600
12 Мандарини Кг 500
13 Грозде Кг 300
14 Марули Кг 5
15 Банани кг. 1000
16 Домати кг. 450
17 Чушки Кг. 160
18 Круши кг. 400
19 Праскови кг. 200
20 Кайсии кг. 5
21 Череши кг. 5
22 Дини кг. 600
23 Пъпеши кг. 50
24 Чесън кг. 5
25 Праз лук кг. 50
26 Спанак кг. 70
27 Тиквички кг. 50
28 Карфиол кг. 20
29 Тиква кг. 70
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30 Магданоз бр.връзка 250
31 Репички кг. 10

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 25000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 10/09/2020 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 10/09/2021 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 “Други хранителни продукти – пакетирани изделия, яйца,сладкарски изделия и консерви” Обособена позиция номер: 2 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен CPV код: 1 15600000      Допълнителен CPV код: 1 2 
Основен CPV код: 1 15800000      Допълнителен CPV код: 1 2 
Основен CPV код: 1 15890000      Допълнителен CPV код: 1 2 

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG425
Основно място на изпълнение: 
територията на община Момчилград

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или указване на потребности и изисквания) 
№ по ред Хранителни продукти /номенклатура мярка Прогнозно количество
1 Олио литър 1100
2 Зрял боб кг 350
3 Леща кг 310
4 Ориз кг 590
5 Брашно, „Бяло” УС "България" кг 1300
6 Брашно"Типово", УС "България" кг 700
7 Брашно „Пълнозърнесто” УС "България" кг 50
8 Грис - пшеничен кг. 125
9 Пудра захар – рафинирана или екстра бяла кг. 10
10 Захар – рафинира или екстра бяла кг. 900
11 Бисквити пълнозърнести – 0,160 кг.- 0,170 кг. /бр.пакет / 200
12 Макарони обикновени без оцветители 0,400 кг. бр.пакет 150
13 Макарони „Пълнозърнести” 0,400 кг. бр.пакет 100
14 Спагети обикновени без оцветители 0,400 кг. бр.пакет 70
15 Спагети „Пълнозърнести” 0,400 кг. бр.пакет 75
16 Юфка обикновени без оцветители 0,400 кг. бр.пакет 40
17 Юфка „Пълнозърнести” 0,400 кг. бр.пакет 50
18 Кускус обикновени без оцветители 0,400 кг. бр.пакет 100
19 Кускус „Пълнозърнести” 0,400 кг. бр.пакет 100
20 Фиде обикновени без оцветители 0,400 кг. бр.пакет 120
21 Фиде „Пълнозърнести” 0,400 кг. бр.пакет 120
22 Яйца - клас А размер Л брой 18000
23 Сол кг. 250
24 Оцет 700 мл. бр. 20
25 Чай билков – по 10 в кутия бр. кутия 1000
26 Сода бикарбонат - 80 гр. бр. 100
27 Мая 42 гр. бр. 500
28 Бакпулвер - 10 гр. бр. 100
29 Канела - 10 гр. бр. 100
30 Червен пипер - 80 гр. бр. 140
31 Дафинов лист - 10 гр. бр. 20
32 Джоджен - 10 гр. бр. 90
33 Чубрица - 10 гр. бр. 100
34 Ванилия - 0.02гр. по 20 в пакет бр./пакет 60
35 Нишесте - 80 гр. бр. 850
36 Кори за баница – 0,500 кг. бр./пакет 500
37 Халва кг. 100
38 Мармалад „калъп” с 60% плодово съдържание и 40%съдържание на захар от общото съдържание кг. 60
39 Сметана по БДС - 60 гр./пакет бр. 600
40 Жито 500 гр. бр. 10
41 Овесени ядки 500 гр. бр. 20
42 Царевично нишесте кг. 5
43 Коринфлейкс кг 6
44 Какао - /0.400 кг./ опаковка 30
45 Бисквити „Закуска” – 0,330 кг. или еквивалент /бр.пакет / 30
46 Семена „киноа” кг. 3
47 Семена „чиа” кг. 3
48 Семена „елда” кг. 3
49 Доматено пюре -не по-малко от 22 % сухо вещество (като минимално 80 % от сухото вещество се формира от домати). /0,700 кг./бр. 80
50 Плодови пюрета /0.190 кг./бр. 10
51 Гювеч консерва /0,680 кг. /бр. 520
52 Конфитюри - с плодово съдържание над 60% /0,360 кг. /бр. 390
53 Грах - консерва /0,680 кг. /бр. 530
54 Зелен грах замразен /бланширан/ пакет /0,450 кг./ бр.пакет 50
55 Зелен фасул консерва /0,680 кг. /бр. 600
56 Зелен фасул замразен /бланширан/ пакет /0,400 кг./ бр.пакет 50
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57 Компот - различни видове /0,680 кг. /бр. 4000
58 Стерилизирани краставички /0,680 кг. /бр 500
59 Лютеница /0,310 кг. /бр. 1700
60 Шипков мармалад с 60% плодово съдържание /0,350 кг. /бр. 70
61 Маслини без костилки кг. 75
62 Мед 0,900 кг. бр. 150
63 Нектар 0,500 кг бр./бутилка/ 1000
64 Натурални сокове - 100 % Литър 2500
65 Царевица на зърна сладка 340 гр. оцедено количество 0,250 бр. 100

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 НЕ  

Цена Тежест: 21

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 39000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Начална дата: 10/09/2020 (дд/мм/гггг) / Крайна дата: 10/09/2021 (дд/мм/гггг)

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията: 

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, 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 кандиадти: 

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

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: НЕ

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

не

II.2.14) Допълнителна информация: 

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.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: 
Участниците трябва да разполагат с минимум един обект регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за
групите храни, включени в техническата спецификация на съответната обособена позиция, а за чуждестранни лица - в аналогични регистри/списъци
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
За удостоверяване на професионалната годност, участникът предоставя в еЕЕДОП, в Част IV: „Критерии за подбор“, раздел А /годност/: “Вписване в
съответен професионален регистър“ в активираното поле „Издаден/о от:“ - информация за обстоятелствата, съобразно националните база данни, в която
се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен
са длъжни да предоставят информацията.
Доказване: Преди сключване на договор, избраният изпълнител доказва изпълнението на изискването чрез представяне на заверено копие на документа
за регистрация.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Възложителят няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на Участниците в процедурата. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
Възложителят няма изисквания към икономическото и финансовото състояние на Участниците в процедурата.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ 
Списък и кратко описание на критериите за подбор: 
Участникът да разполага поне 1 едно специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти и което да е регистрирано по приложимите
нормативни актове, както и да отговаря на санитарни-хигиенните изисквания за транспорт, удостоверено с разрешително за превоз на групи храни,
доставяни от Възложителя.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и
професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“
описват специализираните транспортни средства за превоз, които ще ползва, като участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното
средство, неговия регистрационен номер, собствен или нает, номер, дата и орган, който е издал разрешението и групата храни за които се отнася.
При невъзможност за побиране на цялата информация в полето и прекалено натоварване на ЕЕДОП, възложителят допуска представяне допълнително на
Справка за автомобили, отговарящи на техническите и санитарни изисквания за превоз на хранителни продукти /собствени или под наем/, с които ще се
изпълнява поръчката.
Забележка: Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките, само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ
към БАБХ за превоз на групите храни посочени в настоящата поръчка.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, декларация за
техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП, и копие от валидно удостоверение
за регистрация от ОДБХ към БАБХ. 
Изисквано минимално/ни ниво/а:2 
Участникът да разполага поне 1 едно специализирано транспортно средство за превоз на хранителни продукти и което да е регистрирано по приложимите
нормативни актове, както и да отговаря на санитарни-хигиенните изисквания за транспорт, удостоверено с разрешително за превоз на групи храни,
доставяни от Възложителя.
Удостоверяване: При подаване на офертата обстоятелството се декларира в еЕЕДОП, Част IV: „Критерии за подбор“, раздел В: „Технически и
професионални способности“, „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване“ от еЕЕДОП, като участниците в активираното поле „Издаден/о от:“
описват специализираните транспортни средства за превоз, които ще ползва, като участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното
средство, неговия регистрационен номер, собствен или нает, номер, дата и орган, който е издал разрешението и групата храни за които се отнася.
При невъзможност за побиране на цялата информация в полето и прекалено натоварване на ЕЕДОП, възложителят допуска представяне допълнително на
Справка за автомобили, отговарящи на техническите и санитарни изисквания за превоз на хранителни продукти /собствени или под наем/, с които ще се
изпълнява поръчката.
Забележка: Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение на доставките, само ако има валидно удостоверение за регистрация от ОДБХ
към БАБХ за превоз на групите храни посочени в настоящата поръчка.
Доказване: Преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, декларация за
техническото оборудване, което ще бъде използвано за изпълнение на поръчката, съобразно декларираното в еЕЕДОП, и копие от валидно удостоверение
за регистрация от ОДБХ към БАБХ.

III.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: НЕ 
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2
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III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба: 

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката: 
1. Определеният за изпълнител представя Гаранция за изпълнение на договора в размер на 2 (два) % от прогнозната стойност на договора за
съответната обособена позиция, без ДДС.;2. Продуктите се транспортират от изпълнителя и за негова сметка до сградата на съответния обект: а)Всеки
ден, до 9:00 часа, ще бъде доставян хляб, на база предварителна заявка от страна на възложителя; б)Два пъти седмично ще бъде доставяно млякото -
прясно и кисело, пресни плодове и зеленчуци на база предварителна заявка от страна на възложителя; в) Останалите хранителните продукти ще бъдат
доставяни един път седмично;
3. В случай на рекламация, подмяната на негодните продукти и/или допълване на количеството съгласно заявените е 2/два/часа.от предявяване на
рекламацията; 4. Да се спазват действащите в Република България нормативни изисквания за качество.

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

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Публично състезание
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура: 

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

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

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

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: НЕ

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: НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг: 

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:
не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 28/05/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

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

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до: 
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 29/05/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 12:00 (чч:мм)
Място: 
гр. Момчилград , ул. «26-ти декември» №12, в заседателната зала на Общинска Администрация град Момчилград
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне: 
На отварянето могат да присъстват лицата, посочени в чл.54, ал.2 от ППЗОП.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2 

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

VI.4) Процедури по обжалване 

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

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18



3/25/2020 Обявление за поръчка

www.aop.bg/ng/form.php?mode=view&class=F02_2014&id=968128 7/7

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

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

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби: 
Съгласно чл.197, ал.1 от ЗОП жалби могат да се подават в 10-дневен срок от :
1. изтичането на срока по чл.179 ЗОП - срещу решението за откриване на процедурата и /или решението за одобряване на обявлението за изменение или
допълнителна информация;
2.получаване на решението за определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата;

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 25/03/2020 (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
3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация
4 ако тази информация е известна
5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
6 доколкото информацията е вече известна
7 задължителна информация, която не се публикува
8 информация по избор
9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация
10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане
11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система
12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура
14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля, представете тази информация, ако тя вече е известна
15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти
16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане
18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система
19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти
20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест
21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се използва

http://www.cpc.bg/

