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BG-Велико Търново: Покупка

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Директива 2004/18/EO

Доставки

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Наименование, адреси и място/места за контакт

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община  Велико Търново, пл.Майка  България №2, За: Теодора  Минкова, РБългария 5000, Велико

Търново, Тел.: 062619 251, E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062619 251

Място/места за контакт: отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/.

Електронен достъп до информация: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/311/.

I.1)

Адреси и  места за контакт, от които може  да бъде  получена допълнителна информация:  На

горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и допълнителни

документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси  и  места  за  контакт,  на  които  трябва  да  бъдат  изпратени  офертите/заявленията  за

участие:

Национален идентификационен No (ЕИК): 000133634

Община  Велико  Търново, пл.Майка  България  №2, За: Иво  Крумов Лазаров, РБългария

5000, Велико Търново, Тел.: 062619 108

Място/места за контакт: ОЦУИГ

Вид на възлагащия орган

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност

Обществени услуги

I.3)

Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи

НЕ

I.4)

ОписаниеII.1)

Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка  на  хранителни  продукти  за  структури, разположени  на  територията  на  Община  Велико

Търново, по обособени позиции

II.1.1)

Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място

на предоставяне на услугите

Доставки

Покупка 

Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на

предоставяне на услугите:

структури и обекти, разположени на територията на община Велико Търново, съгласно приложени

към документацията списъци

II.1.2)

1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)5)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)1)2)3)
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Код NUTS: BG321

Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или динамичната

система за покупки (ДСП)

Обявлението обхваща обществена поръчка

II.1.3)

Кратко описание на поръчката или покупката/ите

Доставка  на  хранителни  продукти  за  структури, разположени  на  територията  на  Община  Велико

Търново, по обособени позиции: 1 Позиция 1: Хляб и хлебни изделия за мероприятията към ЦСУ.

Хляб и хлебни изделия за дирекция ОМДС 2 Позиция 2: Риба за мероприятията към ЦСУ. Риба за

дирекция ОМДС. 3 Позиция 3: Месо и  месни  произведения за  мероприятията  към ЦСУ. Месо  и

месни произведения за дирекция ОМДС. 4 Позиция 4: Млечни произведения за мероприятията към

ЦСУ.  Млечни  произведения  за  дирекция  ОМДС.  5  Позиция  5: Зеленчуци  за  мероприятията  към

ЦСУ.  Зеленчуци  за  дирекция  ОМДС.  Плодове  за  мероприятията  към  ЦСУ.  Плодове  за  дирекция

ОМДС. 6 Позиция 6: Други хранителни и бакалски стоки, варива и яйца за мероприятията към ЦСУ.

Други  хранителни  и  бакалски  стоки, варива  и  яйца  за  дирекция ОМДС. 7 Позиция 7: Замразени

продукти за мероприятията към ЦСУ. 8 Позиция 8: Сладолед за мероприятията към ЦСУ. 9 Позиция

9:  Консерви,  непопадащи  в  обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на  специализираните

предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания  за  мероприятия  към  ЦСУ  – рибни  и  месни

консерви.  Консерви,  попадащи  в  обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат на  специализираните

предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания,  съдържаща  стоки,  всяка  обект  на  отделна

позиция с номер от №10 до № 81

ІІ.1.5)

Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Месо и месни продукти

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

Животински или растителни масла и мазнини

Млечни продукти

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Различни хранителни продукти

ІІ.1.6)

Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.7)

Обособени позицииII.1.8)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

ДА

Оферти могат да бъдат подадавани:

Само за една обособена позиция

Информация относно вариантитеII.1.9)

Ще бъдат приемани варианти

НЕ

Количество или обем на поръчкатаII.2)

Общо количество или обем

Прогнозните  количества  на  отделните  хранителни  продукти  са  приложени  към  тръжната

документация и се отнасят за период от три години.

ІІ.2.1)

Стойност, без да се включва ДДС

6060775.99 BGN

Информация относно опциитеII.2.2)

Опции
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РАЗДЕЛ ІІI: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

НЕ

Информация относно подновяваниятаII.2.3)

Тази поръчка подлежи на подновяване

ДА

Прогнозен график за следващи поръчки в месеци

30

Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнениеІІ.3)

Продължителност в месеци

36

Условия във връзка с поръчкатаIII.1)

Изискуеми депозити и гаранции

Позиция №  Наименование  на  позицията  Размер  на  гаранцията  за  участие  в лв. 1 Хляб и  хлебни

изделия  за  мероприятията  към  ЦСУ  и  за  обектите  към  дирекция  ОМДС  10  000,00  2  Риба  за

мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС 1 578,50 3 Месо и месни произведения

за мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС 10 506,02 4 Млечни произведения за

мероприятията към ЦСУ и за обектите  към дирекция ОМДС 14 253,10 5 Зеленчуци и Плодове за

мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС 9 772,71 6 Други хранит. и бакалски

стоки, варива  и  яйца  за  ме-ятията  към ЦСУ и  за  обектите  към д-я ОМДС 10 052,35 7 Замразени

продукти  за  мероприятията  към ЦСУ 670,30 8 Сладолед за  обектите  към ЦСУ 59,91 9 Консерви,

непопадащи  в  обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на  специализираните  предприятия  или

кооперации на хора с увреждания - 613,14 Консерви, попадащи в обхвата на доставките, които се

възлагат  на  специализираните  предприятия  или  кооперации  на  хора  с  увреждания:  Позиции

консерви за мероприятията към ЦСУ № поз. р-р на гар.за уч. 10 207,59 11 97,33 12 35,14 13 60,06 14

10,40 15 3,41 16 30,77 17 55,74 18 22,24 19 14,35 20 14,35 21 5,76 22 5,76 23 2,43 24 2,43 25 2,43 26

2,43 27 2,43 28 2,43 29 2,43 30 2,43 31 2,43 32 2,43 33 10,24 34 10,24 35 10,24 36 10,24 37 10,24 38

10,24 39 10,24 40 10,24 41 10,24 42 10,24 43 2,53 44 2,53 45 2,53 46 2,53 47 2,53 48 2,53 49 2,53 50

2,53 51 22,63 52 13,50 53 31,10 54 44,28 55 45,68 56 0,60 57 0,68 58 10,48 59 46,99 60 9,40 61 45,41 62

17,88 63 28,51 64 31,12 65 25,16 66 10,74 67 11,14 68 93,45 69 264,06 70 14,61 71 109,62 72 568,75 73

63,00 74 141,00 75 151,00 76 36,75 77 36,75 78 36,75 79 225,00 80 140,00 81 112,50 Продълж.в III.1.4

ІІІ.1.1)

Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които

ги уреждат

Плащането се  извършва в 30-дневен срок от одобряване на фактурата и документ, удостоверяващ

предаването на стоката, по банков път - съгласно Проект на договор , приложен в документацията

за участие.

ІІІ.1.2)

Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се

възлага поръчката

Ако участника определен за изпълнител е обединение на физически и/или юридически лица не е

длъжен да създаде юридическо лице преди подписване на договора.

ІІІ.1.3)

Други особени условияІІІ.1.4)

Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия

ДА

Описание на особените условия

Гаранцията  за  уч-е  може  да  се  внесе  по  банков  път  или  да  се  представи  като  банк.г-ция,уч-ът

избира сам формата. Когато е банкова гаранция, тя трябва да е безусловна и неотменима в полза на
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Възложителя със срок на валидност мин. 180 дни, от крайния срок за подаване на офертата, и в нея

трябва да е изрично посочено, че е за наст. общ. п-чка и съответната позиция. Когато е внесена по

банков път,това  става  с  платежно нареждане,в което е  посочена  процедурата  и позиц.. Сумата  се

внася  по  сметка  на  Община  Велико  Търново:  IBAN:  BG  97SOMB91303324758001,  BIC  Code:

SOMBBGSF Общинска  банка  АД -  ФЦ В.Търново  Гаранцията  за  уч-е  се  задържа,  когато  Уч-кът

обжалва  решението,с  което  се  обявява  определеният  Изпълнител  за  определена  позиция  –  до

решаване  на  спора.Гаранцията  за  участие  се  усвоява  в  следните  случаи:когато  Уч-кът  оттегли

офертата  си  след  изтичането  на  срока  за  получ.  на  офертите;когато  Уч-кът  е  определен  за

Изпълнител,  но  не  изпълни  задължението  си  да  сключи  договор  за  обособената  позиция  от

обществената  поръчка.  Възлож.  освобождава  гаранцията  за  уч-е  на: отстранените  Участници  за

обособена позиция в срок 5 раб. дни след изтич. на срока за обжалване на реш. на Възложителя за

определяне  на  изпълнител;класираните  на  първо  и  второ  място  Участници  -  след  сключване  на

договора,а  на  останалите  класирани  Участници  - в срок  от 5 раб. дни  след изтичане  на  срока  за

обжалване  на  реш.  за  опред.  на  изпълнител  за  съотв.  обос.  позиция.  При  прекратяване  на

процедурата  гаранцията  на  всички  уч-ци  се  освобождава  в срок  от 5 раб.  дни  след  изтичане  на

срока за обжалване на реш. за прекрат. Уч-кът, определен за изпълнител по съответната позиция от

обществената поръчка, представя гаранция за изпълнение , която е в размер на 3% (три процента)

от стойността й, формирана от единичните цени, посочени от определения за изпълнител участник

и прогнозните количества на артикулите в обхвата на позицията. Гаранцията за изпълн.може да се

внесе  по  банков  път  или  под  формата  на  банкова  гаранция.  Уч-кът  избира  сам  формата  на

гаранцията за из-ние. Когато Уч-кът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тя

трябва да бъде безусловна и неотменима в полза на Възложителя със срок на валидност най – малко

за  срока  на  изпълнение  на  договора  и  в нея трябва  да  е  изрично посочен  договорът, за  който се

представя гаранцията.  Когато  Уч-кът избере  да  внесе  гаранцията  за  изп-ние  по  банков път,  това

става с платежно нареждане, в което е посочен договорът, за който се представя гаранцията. Сумата

се внася по банков път по сметка на Община Велико Търново: IBAN: BG 97SOMB91303324758001,

BIC Code: SOMBBGSF Общинска  банка  АД-ФЦ В.Търново.  Условията  и  сроковете  за  задържане

или  освобожд.  на  гаранцията  за  изпълнение  се  уреждат  в  договора  за  възлагане  на  обществ.

поръчка.  Възложителят запазва  правото  на  участие  по  Обособени  позиции  от №  10 до  №  81 за

специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, които са вписани в регистъра

на Агенцията за хората с увреждания (АХУ), или в еквивалентен регистър на държава - членка на

Европейския съюз, съгласно чл. 16г. от ЗОП. За специализираните предприятия или кооперации на

хора с увреждания, които участват за обособени позиции от № 10 до № 81 не се изисква гаранция

за  участие  и  гаранция за  изпълнение. Във връзка  с  императивните  изисквания на чл. 59, ал. 6 от

ЗОП Възложителят не  изисква  представяне  на  гаранция за  участие  и  гаранция за  изпълнение  за

обособени позиции от № 10 до № 81 поради запазване правото на участие в тях за специализирани

предприятия и  кооперации  за  хора  с  увреждания.  Участниците  могат да  подават оферти  само  за

една позиция с изключение на позиция № 9 (Консерви, непопадащи в обхвата на доставките, които

се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания) и позиции с

№  от  10  до  81  -  Консерви,  попадащи  в  обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на

специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания, за които може да се подават

оферти

Условия за участиеІІІ.2)

Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във връзка с

вписването в професионални или търговски регистри

ІІІ.2.1)
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Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени

изискванията

Изискуеми  док.  и  информ.:  Плик  №1-"Документи  за  подбор": Списък  на  док.,  съдържащи  се  в

офертата;  Адм. сведения-Предст.на  уч-ка;  Декл., за  запознаване  с  всички  обстоят. от значение  за

поръчката;  Декл.,  че  Участникът ще  спазва  условията  за  участ.  в процедурата;  Декл.за  липса  на

свързаност;  Регистр.  Док.  на  Участника:  ЕИК  по  чл.  23  от  ЗТР,  БУЛСТАТ  и/или  друга  идент.

Информ. в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е установен, както

и  адрес,  вкл.  електронен;  Когато  участникът  е  обединение,  което  не  е  ЮЛ  и  не  е  вписано  в

Регистър  Булстат,  док.  по  предх.  точки  се  представят  за  всеки  един  от  участниците  в

обединението,декларация, дали и участникът, или всеки от участниците в обединението, е вписан в

регистъра  на  специализираните  предприятия и  кооперации  на  хора  с  увреждания,  поддържан  от

АХУ, или в еквивал.регистър на д-ва чл.на ЕС; Когато участникът в процедура е чуждестранно ФЛ

или  ЮЛ  или  техни  обединения,  офертата  се  подава  на  бълг.  език,  ЕИК  по  чл.  23 от  Закона  за

търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идент. информация в съответ. със законодателството на

държавата, в която участникът е установен, както и адрес, вкл. електронен; декл. по чл. 47, ал. 9 от

ЗОП  и  док-ва  за  упражняване  на  проф.  дейност  по  чл.  49,  ал.  1  и  2  от  ЗОП  -  Документ  за

регистрация по чл.12 от Закона за храните, Док. за техн. възможности и/или квалификация по чл.

51, посочени  в обявлението за  обществена  поръчка) ; Документ за  самоличност,ако участникът е

ФЛ-заверено копие; Документ за внесена гаранция за участие (платежен документ- заверено копие)

или банкова гаранция за участие-оригинал;Когато Участникът участва в процедурата за повече от

една обос. позиция, Участникът представя отделна гаранция за участие за всяка обос. позиция, за

която участва; Декл. по чл. 47, ал. 9 от ЗОП относно липсата на обстоятелства по чл. 47, ал.1, т.1 /от

„а” до „д”/, т. 2, т. 3 и т. 4 и чл. 47, ал. 5 от ЗОП; Нот. заверено пълном. на лицето, упълномощено да

представлява  Участника  (прилага  се  когато  избраното  лице  не  е  законен  представител  на

Участника);  Декл.  от  подизпълнител,че  е  съгласен  да  участва  в  процедурата  като  такъв;  при

участници обединения, които не са ЮЛ - копие на договора за обединение, а когато в договора не е

посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от лицата

в обединението, в който се посочва представляващият; Декл. от членовете на обединението (когато

Участникът  е  обединение,  което  не  е  ЮЛ).  Декл.  за  липса  на  пречки  за  уч-е  съгласно

ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС.  Когато  док.  и  информ.,  съдържащи  се  в Плик  1 са  еднакви  за  две  или

повече обос. позиции, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер,

като това се отбелязва в списъка с документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.

Плик  №2  "Предложение  за  изпълнение  на  поръчката":  Техн.  предложение  за  изпълнение  на

поръчката със съдържание и съгласно изискванията на раздел ІІІ. т.24. от документацията Плик №3

"Предлагана  цена"-  Ценово  предложение  за  изпълнение  на  поръчката.  Когато  Участник  в

процедурата е обединение, което не е ЮЛ, док., изискуеми съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1, б."а" и "б" от

ЗОП,  се  представят  за  всяко  ФЛ  или  ЮЛ,  включено  в  обединението,  а  документите,  изискуеми

съгласно чл. 56, ал. 1, т.1, б."в" от ЗОП, се представят само за участниците, чрез които обединението

доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.

Икономически и финансови възможностиІІІ.2.2)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени

изискванията

Не се изискват

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Не се поставят
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РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА

Технически възможностиІІІ.2.3)

Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени

изискванията:

- Списък на доставките, които са  еднакви или сходни с предмета  на  позицията, за която участва,

изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка (Образец № 8).

Списъкът,  се  представя от Участника  поотделно  за  всяка  обособена  позиция. Доказателството  за

извършената доставка се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от

компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация

за доставката. Документите за доказване на техническите възможности и квалификация се прилагат

за  всяка  обособена  позиция  по  отделно.  Участник  може  да  докаже  съответствието  си  с

изискванията за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече

трети  лица.  В  тези  случаи,  освен  документите,  определени  от  възложителя  за  доказване  на

съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката

ще  има  на  разположение  ресурсите  на  третите  лица.  За  тази  цел  трети  лица  може  да  бъдат

посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на

участника  с  тях.  Когато  участник  в  процедурата  е  обединение,  което  не  е  юридическо  лице

документите  за  доказване  на  техническите  възможности се  представят само за  участниците, чрез

които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП;

Изисквано минимално/ни ниво/а:

Участникът в настоящата процедура следва да има опит в доставки, които са еднакви или сходни с

предмета на позицията за която участва, изпълнени през последните три години, считано от датата

на  подаване  на  офертата.  Доставки,  еднакви  или  сходни  с  предмета  на  позицията  ,  са  доставки

включващи: - за  позиция от № 1 до № 9 вкл. – доставка  на  минимум половината  от артикулите,

включени в обхвата на позицията - за позиции от № 10 до № 81- доставка на съответния артикул. В

случай,  че  Участникът  участва  като  обединение,  изискванията  за  техническите  възможности  и

квалификация се прилагат за обединението като цяло. Участник може да докаже съответствието си

с  изискванията  за  технически  възможности  и/или  квалификация  с  възможностите  на  едно  или

повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на

съответните възможности, участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката

ще  има  на  разположение  ресурсите  на  третите  лица.  За  тази  цел  трети  лица  може  да  бъдат

посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на

кандидата  или  участника  с  тях.  Критериите  за  подбор  не  се  прилагат  за  специализираните

предприятия или кооперации на хора с увреждания, които участват в Обособени позиции от 10 до

81, съгласно разпоредбите на чл.16 г. от ЗОП.

Специфични условия за поръчки за услугиІІІ.3)

Информация относно определена професияІІІ.3.1)

Персонал, който отговаря за изпълнението на услугатаІІІ.3.2)

Вид процедураІV.1)

Вид процедура

Открита

ІV.1.1)

Критерии за възлаганеІV.2)

Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:
ІV.2.1)
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РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Посочените по-долу критерии:

Показател: Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата обща цена от Участника за

съответната позиция. При оценяването се взема предвид предложената обща цена за всички стоки ,

включени в обхвата на позиция ; тежест: 40

Показател: Т – Методология за изпълнение, вкл. ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТА и УПРАВЛЕНИЕ НА

РИСКА; тежест: 60

Информация относно електронен търгІV.2.2)

Ще се използва електронен търг

НЕ

Административна информацияІV.3)

Предишни публикации относно същата поръчка

НЕ

ІV.3.2)

Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на описателен

документ

ІV.3.3)

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

15.06.2015 г.  Час: 17:00

Платими документи

ДА

Цена: 24 BGN

Условия и начин на плащане

Съгласно чл. 28, ал. 6 от ЗОП документацията  за  участие  се  публикува  в профила  на  купувача  в

първия  работен  ден,  следващ  деня  на  публикуването  на  обявлението.  Възложителят  предоставя

документацията  на  всяко  лице,  поискало  това,  включително  като  му  я изпрати  за  негова  сметка,

като в този случай съответното лице дължи заплащане на цената на документацията от 24 (двадесет

и четири) лева с вкл.ДДС

Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

15.06.2015 г.  Час: 17:00
ІV.3.4)

Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Официален/ни език/езици на ЕС:

IV.3.6)

BG

 

Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертатаIV.3.7)

Продължителност в дни

180

Условия за отваряне на офертитеIV.3.8)

Дата: 17.06.2015 г.  Час: 14:00

Място

Административната сграда на община Велико Търново

Лица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

Отварянето на офертата е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурага 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.

Информация относно периодичното възлаганеVI.1)

Информация относно средства от Европейския съюзVI.2)

Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от фондове на ЕС

НЕ
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Хляб и хлебни изделия за

мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС

Кратко описание

Артикули към обекти на ЦСУ Хляб „Бял” 0.650 кг, фолиран, нарязан по УС Хляб „Бял” 0.500 кг,

фолиран, нарязан по УС Хляб „Бял” 0.500 кг, фолиран, ненарязан по УС Хляб ”Добруджа” 0.650 кг.

фолиран, нарязан по УС Хляб „Типов” 0.500 кг фолиран, нарязан по УС Хляб „Ръжен” 0.500 кг по

УС  Хляб Черен  за  диабетици  0.500 кг  Кори  за  баница  0.500 кг Домашна  юфка  0.200 кг  Козунак

0.500 кг Козунак 0.300 кг Козуначено руло 0.500 кг Питка хамбургер 0.100 кг по Утвърден стандарт,

без  оцветители  Закуски  различни  видове:  кифла  с  мармалад  0.140  кг  кифла  с  локум  0.140  кг

козуначена кифла 0.140 кг поничка 0.140 кг баничка със сирене 0.140 кг милинка 0.140 кг тутманик

0.140 кг  кашкавалка  0.140 кг  сиренка  0.140 кг  джоб0. 140 кг  кифла  с  шоколад 0.140 кг  кифла  с

колбас 0.140 кг саламка 0.140 кг кифла със сирене 0.140 кг баница вита 0.140 кг софиянка 0.140 кг -

/сирене/  геврек  0.140 кг  Галета  0.500 кг  Грис  /пшеничен/  - 0.500 кг  Грис  /царевичен/  - 0.500 кг

Нишесте  /пшенично/  -  0.070  кг.  Нишесте  /царевично/  -  0.070  кг.  Нишесте  /пшенично/  -  1  кг.

Нишесте /царевично/ - 1 кг . Мая за хляб 0.042 кг Тесто 1 кг Макарони /дребни фигурки/ 0.400 кг

Кук-кус  0.400  кг  Пица  0.100  кг  Фиде  0.400  кг  Грухана  пшеница  0.500  кг  Спагети  0.400  кг

Царевично  брашно  1  кг  Брашно  1  кг.,  бяло  тип  500,  по  УС  Брашно  оризово,  0,500  гр.  Сухар

пшеничен, разфасовки от 0,500 кг Артикули към обекти на дирекция ОМДС Хляб "Бял" 0,650 кг.,

нарязан фолиран по УС Хляб "Добруджа" 0,650 кг. нарязан фолиран по УС Хляб "Типов" 0,500 кг.

нарязан фолиран по УС Ръжен хляб 0,350 кг., нарязан фолиран по УС Пълнозърнест хляб 0,500 кг.,

нарязан фолиран по УС Домашна юфка 0,200 кг. Кори за  баница 0,500 кг. Козунак 0,500 кг. Грис

пшеничен 0,500 кг. Брашно 1 кг., бяло тип 500 по УС Нишесте 0,200 кг. Мая за хляб 0,040 кг. Готово

тесто 1 кг. Кус Кус 0,400 кг. Овесени ядки фини 1 кг. Макаронен изделия от пълнозърнесто брашно

за 1 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15810000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Хляб, хлебни изделия и пресни сладкарски изделия

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

Процедури по обжалванеVI.4)

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02

9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

Интернет адрес: http://www.cpc.bg.

VI.4.1)

Подаване на жалби

Съгласно чл. 120, ал.5 , т.1 и следващите от Закона за обществените поръчки.

VI.4.2)

Дата на изпращане на настоящото обявление

29.04.2015 г. 

VI.5)
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1000338.14 BGN

Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Риба за мероприятията към ЦСУ и за

обектите към дирекция ОМДС

Кратко описание

Артикули към обекти на ЦСУ Замразена риба: Мерлуза - филе Хек - филе Скумрия с глави с тегло

на  една  риба  0.300 кг  Скумрия без глави,  с  тегло  на  една  риба  0.300 кг  Бяла  риба  – филе  Риба

„Пангасиус” – филе  Пъстърва  – чистена  Скумрия -  филе  /  замразено/  Акула  -  филе  /замразено/

Охладена риба: шаран толстолоб пъстърва Артикули към обекти на дирекция ОМДС Бяла риба Хек

1 кг. (замразена) Скумрия филе 1 кг. (замразена)

Общ терминологичен речник (CPV)

15200000

Описание:

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

157849.75 BGN

Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Месо и месни произведения за

мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС

Кратко описание

Артикули  към  обекти  на  ЦСУ  Месо  телешко  -  замразено,  без  кост  за  готвене  Месо  свинско  -

замразено, без кост за готвене Месо агнешко плешка - замразен Месо пилешко филе  - замразено

Месо  пуешко  /филе/,  охладено  Заешко  месо  -  цял  заек  /охладено/  Заешко  месо  -  цял  заек

/замразено/  Мляно месо; да  не  е  от субпродукти, а  от месо в съдържание  60 % телешко и  40 %

свинско месо - /охладено/ Кайма /свинско 60 % и телешко 40 %/ - /охладена/ Кайма /свинско 40 % и

телешко  60  %/  -  /охладена/  Пастет  гъши  ,  0,100  кг.  Пастет  пилешки  -  детски,  0,180  кг  Пастет

свински – 0,180 кг Пастет свински – 0,300 кг Свинско кебапче 0.070 кг - /охладено/ Свинско кюфте

0.070  кг  -  /охладено/  Наденица  сурова  /охладено/  Телешко  шкембе  -  /охладено/  Карначета

/охладено/  Пилешко  филе  -  охладено  Пилешки  бутчета  /охладени/  Пилешки  бутчета  /замразени/

Пиле  /охладено/  Пиле  /  замразено/  Пилешки  дробчета  /замразени/  Пилешка  супа  -  /замразена/

Пилешки воденички /замразени/ Телешки обрезки - /замразени/ Телешки шол / замразено/ Телешки

шол - охладен Свинска плешка обезкостена /замразени/ Свински гърди с кост /замразени/ Свински

бут с кост замразен Свински шол от бут - охладен, без кост Свински ребра - /замразени/ Свински

котлети - /замразени/ Свински дроб - /охладен/ Свински крака - /охладени/ Свински уши /охладени/

Пилешко  шишче  /охладено/  Пилешки  хапки  /замразени/  Пилешко  кебапче  0.070кг  -  /охладено/

Пилешко кюфте 0.070кг - /охладено/ Пилешка пържола от бут - /охладено/ Свински врат без кост -

/охладено/  Агнешки  бут  -  охладен  Телешки  ребра  /охладени/  Агнешки  дреболии  /замразени/

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Агнешка плешка - охладена Пилешки крила /охладени/ Агнешки комплект - охладен Агнешки дроб

-  охладен  Телешки  дроб  /замразени/  Кренвирши  свински  Кренвирши  пилешки  Кренвирши  по

стандарт  „Стара  планина”  Телешки  салам  Варена  наденица  Салам  полушпек  Салам  шпек  по

стандарт  „Стара  планина”  Шунка  свинска  Наденица  тънка  -  сурова  Наденица  дебела  -  сурова

Свинска  пържола  /охладени/  Агнешки  бут  /замразен/  Пилешко  бутче  /обезкостено,  без  кожа,

нетомблирано/ - замразено Пуешко бутче  /обезкостено, без кожа, нетомблирано/ - охладено Филе

свинско /охладено/ Артикули към обекти на дирекция ОМДС Пилешки гърди охладени - без кост и

без кожа Телешко месо за готвене Свинско месо за готвене Мляно месо - да не е от субпродукти, а

от месо в съдържание 60 % телешко и 40 % свинско месо - /охладено/ Дълготраен колбас - шпек

сервилат Детски пастет 0,180 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15100000

Описание:

Месо и месни продукти

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1050601.84 BGN

Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Млечни произведения за мероприятията

към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС

Кратко описание

Артикули към обекти на ЦСУ Плодово мляко кутия 0.400 л /банан, шоколад, ягода, пъпеш, кайсия/

Айран  кутия 0.400 кг  Топено сирене, опаковка  тип  "бомбичка" Роле  с  кашкавал  и  шунка  Мляко

кисело 2 % - БДС 12:2010, кофичка 0,400 кг. Мляко кисело 3.6 % - БДС 12:2010, кофичка 0,400 кг.

Мляко прясно 2 %, кутия (от сурово мляко) Мляко прясно 3,2 %, кутия (от сурово мляко) Мляко

кисело – плодово /горски плод, круша, праскова, ягода, малина/, разфасовка, 0,200 л. Мляко кисело

– плодово, с парченца плод /горски плод, круша, праскова, ягода, малина/, 0,200 л. Сирене краве 1

кг. Сирене краве вакуумирано по БДС 15:2010 Сирене  краве – тенекия – 8,00 кг, по БДС 15:2010

Кашкавал – пита Кашкавал – 0.250 кг вакуумиран по БДС 14:2010 Кашкавал – 2 кг по БДС 14:2010

Сухо мляко Извара Крема сирене – 0.125 кг Крема сирене – 0.250 кг Краве масло – 0.125 кг Краве

масло – 0.250 кг Майонеза, пластмасова опаковка  Майонеза 0.250 кг Преходно мляко (за деца  от

6-12 мес.  Възраст,  0.400  кг.)  Безсолна  извара  от  краве  мляко  (3  и  над  3% масленост,  0,500  кг.)

Заквасена сметана - 0, 250 кг. Артикули към обекти на дирекция ОМДС Краве сирене - 1 кутия 8 кг.,

БДС 15:2010 Краве сирене - вакумиран 1 кг., БДС 15:2010 Краве кашкавал - вакумиран 1 кг., БДС

14:2010 Крема  сирене  - 0,125 кг. Краве  масло 0,125 кг. Кисело  мляко  2%, БДС 12:2010, кофичка

0,400  кг.  Кисело  мляко  3,6%,  БДС  12:2010,  кофичка  0,400  кг.  Прясно  мляко  2%  -  1  л.  -  без

растителни мазнини Прясно мляко 3% - 1 л. - без растителни мазнини Извара - 0, 500кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15500000

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Описание:

Млечни продукти

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1425309.95 BGN

Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Зеленчуци и Плодове за мероприятията

към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС

Кратко описание

Артикули  към  обекти  на  ЦСУ  Картофи  Лук  зрял  Лук  зелен  Домати  Пипер  Краставици  Зеле

Моркови  Зелена  салата  Спанак  Зелен  фасул  -  качество  „Екстра”  Тиквички  Чесън  Зелен  чесън

Патладжан Пресни гъби – печурки Ряпа Праз Карфиол Копър Магданоз Репички Свежи подправки

Броколи  прясно  Салатно  цвекло  Целина  глави  Целина  листа  Салата  Айсберг  Пащърнак  Банани

Портокали  Ябълки  Дини Пъпеши Праскови  Кайсии  Мандарини Сушени  плодове  Череши Тиква  -

бяла  Тиква  -  цигулка  Лимони  Ягоди  Киви  Грейфрут  Дюли  Сини  сливи  Малини  Сушени  сливи

Нектарини Круши Вишни Грозде – десертно, бяло Грозде – десертно, червено Авокадо Артикули

към  обекти  на  дирекция  ОМДС  Картофи  Лук  Моркови  Чесън  Зелена  салата  Зелен  лук  връзка

Краставици  Зеле  Домати  Пипер Тиквички  Праз, връзка  Спанак  Магданоз, връка  Репички, връзка

Зелен боб Кайсии Пъпеши Тиква Грозде Праскови Дини Банани Портокали Ягоди Ябълки Лимони

Мандарини Киви Круши Череши

Общ терминологичен речник (CPV)

15330000

Описание:

Плодове и зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

977270.93 BGN

Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Други хранителни и бакалски стоки,

варива и яйца за мероприятията към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС

Кратко описание

Артикули към обекти на ЦСУ Шоколадови десерти /диабетици/ 0.025 кг Кексчета 0.025 кг Кексчета

/диабетици/ 0.025 кг Рула /какао, ягода, капучино, ванилия, карамел/ 0.200 кг Суха паста 0.028 кг

Меденки 0.050 кг Тахан халва 0.200 кг; Тахан халва 1кг Тахан халва за диабетици 0.200 кг Халва

„Любимка” 0.250 кг Халва  „Нуга” 0.100 кг  Халва  бяла  0.250 кг Суха  паста  /диабетици/ 0.038 кг

Вафли  /шоколад,  лешници,  тунквана,  карамел/  0.035 кг  Бисквити  обикновени  -  пакет 0,  190 кг.

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Съдържание на документ 30.4.2015 г. 15:42

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=664467&new... 11 от 42



Вафли /диабетици/ 0.025 кг Вафли – кутия 35 бр. – 0.945 кг Кроасан /шоколад, карамел, шампанско,

ягода, кайсия, крем брюле, ванилия/  – 0.065 кг  Торта  – 8 парчета  Торта  – 16 парчета  Торта  – 32

парчета  Вафли  – обикновени  – индивидуална  разфасовка  20-30 гр. Пасти  сочни  0.140 кг  Реване

0.140  кг  Тулумбички  0.045  кг  Еклери  0.140  кг  Бисквити  –  „Закуска”,  разфасовки,  0,  330  кг.

Бисквити  -  чаени,  разфасовка,  0,  300  кг.  Бисквити  за  диабетици  0.180  кг  Дребни  сладки

Шоколадови бонбони – кутия 0.160 кг Локум – кутия 0.140 кг Шоколад млечен 0.050 кг Шоколад

млечен 0.100 кг Шоколад с лешници 0.100 кг Течен шоколад – 1кг Топъл шоколад Мед бурканчета

0.330 кг - пчелен - да отговаря на Директива  2001/110/ЕО на  Съвета от 20.12.2001г. и Наредба за

изискванията  към пчелния мед, предназначен  за  консумация от човека, приета  с  ПМС №  196 от

28.08.2001г.  Мед бурканчета  0.330 кг  боров Яйца  размер  L, клас  "А"  Бишкоти  0.170кг  Боб  зрял

„Екстра” качество Леща „Екстра качество” Ориз „Екстра качество” Олио Зехтин 0.500 кг, салатен,

стъклен амбалаж Зехтин 1 л, салатен, стъклен амбалаж Зехтин „Екстра вържин”, стъклен амбалаж

Горчица, 0, 050кг. Оцет 0.700 л Захар Течен  подсладител 0.300 л. Сол Червен пипер 1 кг Червен

пипер  0.080 кг  Маргарин  0.500 кг  Маргарин  0.250 кг  Магданоз сух  0.010 кг  Копър сух  0.010 кг.

Черен пипер млян 0.010 кг Чубрица 0.010 кг Целина 0.010 кг Мащерка 0.010 кг Лимонова киселина

0.010 кг Желатин - 0.010 кг Канела 0.010 кг Какао 0.100 кг Какао 1 кг Джоджен 0.010 кг Дафинов

лист 0.010 кг Ванилия 0.002 кг. Сода  бикарбонат 0.100 кг Сода бикарбонат 0.0.070 кг Картофено

пюре  /суха  смес/  1 кг  Картофено  пюре  /суха  смес/  0.125 кг  Мюсли  плодово  - 0.500 кг  Зърнени

топчета /шоколадови/, 0, 250 кг. Корнфлейкс натурален, разфасовки от 0,500 кг. Овесени ядки 0.500

кг Овесени ядки 0.250 кг Бакплувер 0.010 кг Девисил 0.010 кг Пудра захар 0.500 кг Бахар 0.010 кг

Чесън  на  прах 0.010 кг  Маслини  – безсолни, без костилка  Маслини – едри, с  костилка  Пуканки

пакет 0.070 кг, готови за консумация Пуканки за микровълнова фурна, 0, 082 кг. Руска салата 1 кг

Салата  „Снежанка”  1  кг  Бейкролс  0.080  кг  Напитки:  Чай/кутия  20  бр./–билков:

шипка,мента,мащерка,риган,билков елексир Газирана вода 1.5 л. Минерална вода 0.5л , еднократен

амбалаж  Минерална  вода  10л  ,  еднократен  амбалаж  Студен  чай  – бутилка  0.5л  Кафе  мляно  без

кофеин  0.100  кг  Безалкохолни  напитки  0.5  л  Боза  -  1  л  Боза  -  0.500  л  Боза  -  0.250  л  Пунш  ,

3л./портокал,  праскова,  мултивитамин  и  др./,  еднократен  амбалаж  Нектар  0.500  л  /портокал,

праскова, мултивитамин и др./, стъклен амбалаж Натурален  сок – 100 % съдържание  на  плодове,

без консерванти /портокал, праскова, мултивитамин, банан и др./ - 1 л, кутия Натурален сок – 100 %

съдържание  на  плодове,  без консерванти  /портокал,  праскова,  мултивитамин,  банан  и  др./  - 2 л,

кутия  Натурален  сок  –  100  %  съдържание  на  плодове,  без  консерванти  /портокал,  праскова,

мултивитамин,  банан  и  др./  -  0.250 л,  кутия  Плодов  сироп  Натурален  сок-100% съдържание  на

плодове,  без  консерванти/  ябълка,  кутия  Газирани  напитки  –  2  л,  само  газирани  обикновени

Капучино пакетче  0.030 кг Ръж  0.070 кг Сок  за  диабетици 1л Газирана  вода 0.5л Ядки и семена:

фъстъци печени орехи /сурови/ сусам /сурови/ Изворна и трапезна  вода, ниско минерализирана –

0.500л,  еднократен  амбалаж  Трапезна  вода,  ниско  минерализирана  –  1.5  л,  еднократен  амбалаж

Изворна вода, ниско минерализирана – 1.5 л, еднократен амбалаж

Общ терминологичен речник (CPV)

15800000

Описание:

Различни хранителни продукти

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към
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поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1005235.15 BGN

Допълнителна информация относно обособените позиции

Сусам-  разфасовки  от 0.100кг.  Кремове/мусове  0.100кг  Лющен  зрял  фасул  Лющена  леща  Нахут

Булгур Елда Сушени шипки - плод, цели, разфасовки от 0,500 кг. Артикули към обекти на дирекция

ОМДС Захар 1 кг. Захар 5 кг. Леща 1 кг. Леща Екстра 1 кг. Боб 1 кг. Боб Екстра 1 кг. Яйца размер М,

клас А Олио 1 л. Олио 3 л. Зехтин 1 л. Ориз 1 кг. Ориз Екстра 1 кг. Фиде 0,500 кг. Оцет ябълков 0,700

л. Сол 1 кг. йодирана Червен пипер 0,080 кг. Чай - кутия 20 бр. пакетчета Чубрица 0,010 кг. Сода

бикарбонат 0,070 кг. Бахар 0,010 кг. Дафинов лист 0,005 кг. Какао 0,200 кг. Джоджен - сух 0,010 кг.

Целина - сух 0,010 кг. Магданоз 0,050 кг. Бисквити Закуска голям пакет 330 гр. Мед пчелен 100% -

0,900 кг. буркан  - да  отговаря на  Директива  2001/110/ЕО на  Съвета  от 20.12.2001г.  и  Наредба  за

изискванията  към пчелния мед, предназначен  за  консумация от човека, приета  с  ПМС №  196 от

28.08.2001г. Халва 2 кг. Нектар 1 л. кайсия Нектар 1 л. праскова Нектар 1 л. портокал Нектар 1 л.

Банан  Нектар  1  л.  Мултивитамин  Боза  1  л.  Жито  0,500  кг.  Безсолни  маслини  2,5  кг.  Безсолни

маслини  5 кг.  Лимонена  киселина  0,010 кг.  Ванилия  0,020 кг.  Девисил  0,010 кг.  Канела  0,05 кг.

Черен пипер млян 0,010 кг. Сух Копър 0,010 кг. Бакпулвер 0,010 кг. Крем нишесте - какао 0,200 кг.

Натурален  сок  100% 1л. - портокал  Натурален  сок  100% 1л.  - кайсия Натурален  сок  100% 1л- -

зелена ябълка Натурален сок 100% 1л. - банан Натурален сок 100% 1л. - праскова Натурален сок

100% 1л. - ананас

Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Замразени продукти за мероприятията

към ЦСУ

Кратко описание

Зелен боб Зелен боб - нарязан Грах Спанак Бамя Моркови на кубчета Пипер печен Пипер на ленти

Пипер за пълнене - бушен Смес зеленчукова супа Смес гювеч Микс ориент Гъби Броколи

Общ терминологичен речник (CPV)

15331170

Описание:

Зеленчуци, замразени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

67029.88 BGN

Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Сладолед за обектите към ЦСУ

Кратко описание

Сладолед 0.250 кг , в кутия Сладолед – ванилия, карамел, шоколад, в кутия Сладолед за диабетици,

в кутия

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Общ терминологичен речник (CPV)

15555100

Описание:

Сладолед

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

5991.25 BGN

Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Консерви, непопадащи в обхвата на

доставките, които се възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с

увреждания

Кратко описание

Артикули към обекти на ЦСУ Русенско варено 0.300 кг Консерва кебапче с боб 0.400 кг Консерва

кюфтета по ориенталски 0.400 кг Консерва лозови сърми 0.400 кг Консерва свинско с боб 0.400 кг

Консерва  телешко  с  картофи  0.400  кг  Рибни  консерви:  разфасовки  от  0.160  кг  шаран  скумрия

толстолоб копърка тон консерва филе херинга в доматен сос Консерва „Русенско варено” 0.180 кг

Консерва  „Свинско  месо  в собствен  сос” 0.180 кг  Консерва  „Пилешко  в собствен  сос” 0.180 кг

Компот 0.800 кг кутия: череши ягоди сини сливи кайсии праскови дюли Компот буркан 0.680 кг –

със захар: череши ягоди сини сливи кайсии праскови дюли Компот за диабетици /кайсии, праскови/

- 0.540 кг Компот за диабетици /кайсии, праскови/ - 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15235000, 15300000, 15131000, 15897200

Описание:

Консерви от риба

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

Приготвени храни и консерви от месо

Консервирани хранителни продукти

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

61314.35 BGN

Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Домати цели, белени – кутия 0.800 кг

Кратко описание

Домати цели, белени – кутия 0.800 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331400

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

20759.38 BGN

Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Домати цели небелени/ 0.680 кг

Кратко описание

Домати цели небелени/ 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331420

Описание:

Консервирани домати

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

9733.13 BGN

Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Лютеница по БДС 0,400 кг.

Кратко описание

Лютеница по БДС 0,400 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3514 BGN

Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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към ЦСУ.Лютеница по браншови стандарт – 1 кг

Кратко описание

Лютеница по браншови стандарт – 1 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

6006 BGN

Обособена позиция № 14 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Лютеница буркан 0.690 кг

Кратко описание

Лютеница буркан 0.690 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1040 BGN

Обособена позиция № 15 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Лютеница – кофа 5 кг

Кратко описание

Лютеница – кофа 5 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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341.25 BGN

Обособена позиция № 16 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Кисели краставички 0.680 кг

Кратко описание

Кисели краставички 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331500

Описание:

Зеленчуци, консервирани с оцет

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3076.75 BGN

Обособена позиция № 17 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Гъби стерилизирани 0.650 кг

Кратко описание

Гъби стерилизирани 0.650 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331135

Описание:

Гъби, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

5573.75 BGN

Обособена позиция № 18 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Листа кисело зеле 1.600 кг

Кратко описание

Листа кисело зеле 1.600 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

2224 BGN

Обособена позиция № 19 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Мармалад - /шипка / - бр./0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Мармалад - /шипка  /  - бр./0.340 кг  - със  съдържание  на  плод 60 %, да  отговаря на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332230

Описание:

Мармалади

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1435.42 BGN

Обособена позиция № 20 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Мармалад - / сини сливи/ - бр./0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Мармалад - / сини сливи/ - бр./0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332230

Описание:

Мармалади

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1435.42 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за4)
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Обособена позиция № 21 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Мармалад - /шипка / - бр./0.650 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Мармалад - /шипка  /  - бр./0.650 кг  - със  съдържание  на  плод 60 %, да  отговаря на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332230

Описание:

Мармалади

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

576 BGN

Обособена позиция № 22 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Мармалад - / сини сливи/ - бр./0.650кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Мармалад - / сини сливи/ - бр./0.650кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332230

Описание:

Мармалади

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

576 BGN

Обособена позиция № 23 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр /ягода / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /ягода  /  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

начало/завършване

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332296

Описание:

Конфитюр от ягоди

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 24 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / малина / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата

за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  малина  /  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332295

Описание:

Конфитюр от малини

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 25 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / къпина / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата

за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  къпина  /  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332292

Описание:

Конфитюр от къпини

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 26 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / смокиня / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата

за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  смокиня  /  -  0.340 кг  -  със  съдържание  на  плод  60 %, да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 27 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / кайсия / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  кайсия  /  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332291

Описание:

Конфитюр от кайсии

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 28 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / киви / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  киви  /  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 29 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / горски плодове / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр / горски плодове / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 30 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / асорти, / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата

за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  асорти,  /  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 31 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / боровинка / - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  боровинка  /  - 0.340 кг  - със  съдържание  на  плод 60 %, да  отговаря на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Обособена позиция № 32 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / вишна/ - 0.340 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  вишна/  -  0.340  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

242.92 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Обособена позиция № 33 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр /ягода/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр /ягода/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за изискванията

към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332296

Описание:

Конфитюр от ягоди

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 34 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / малина/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  малина/  -  1  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332295

Описание:

Конфитюр от малини

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 35 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / къпина/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г

Кратко описание

Конфитюр  /  къпина/  -  1  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г

Общ терминологичен речник (CPV)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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15332292

Описание:

Конфитюр от къпини

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 36 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / смокиня/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  смокиня/  -  1  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 37 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / кайсия/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр / кайсия/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за изискванията

към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332291

Описание:

Конфитюр от кайсии

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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1023.75 BGN

Обособена позиция № 38 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / киви/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр / киви/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за изискванията

към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 39 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / горски плодове/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от

21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  горски  плодове/  - 1 кг  - със  съдържание  на  плод 60 %, да  отговаря на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 40 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / асорти/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Конфитюр / асорти/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за изискванията

към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 41 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / боровинка/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр  /  боровинка/  -  1  кг  -  със  съдържание  на  плод  60  %,  да  отговаря  на  Наредбата  за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 42 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр / вишна/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за

изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Кратко описание

Конфитюр / вишна/ - 1 кг - със съдържание на плод 60 %, да отговаря на Наредбата за изискванията

към плодовите конфитюри, желета, мармалади, приета с ПМС № 45 от 21.02.2003г.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1023.75 BGN

Обособена позиция № 43 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици /рози/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици /рози/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 44 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / смокиня/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / смокиня/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 45 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / горски плодове/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / горски плодове/ - 0.340 кг

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 46 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / ягода/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / ягода/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332296

Описание:

Конфитюр от ягоди

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 47 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / малина/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / малина/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332295

Описание:

Конфитюр от малини

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Обособена позиция № 48 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / малина/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / малина/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332295

Описание:

Конфитюр от малини

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 49 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / боровинка/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / боровинка/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 50 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр за диабетици / кайсия/ - 0.340 кг

Кратко описание

Конфитюр за диабетици / кайсия/ - 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332291

Описание:

Конфитюр от кайсии

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

252.88 BGN

Обособена позиция № 51 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Туршии /царска туршия/ 1.600 кг

Кратко описание

Туршии /царска туршия/ 1.600 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331500

Описание:

Зеленчуци, консервирани с оцет

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

2263.13 BGN

Обособена позиция № 52 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Туршии /кисели краставички/ 1.600 кг

Кратко описание

Туршии /кисели краставички/ 1.600 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331500

Описание:

Зеленчуци, консервирани с оцет

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1350 BGN

Обособена позиция № 53 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Туршия мешана 1.600 кг

Кратко описание

Туршия мешана 1.600 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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15331500

Описание:

Зеленчуци, консервирани с оцет

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3110.25 BGN

Обособена позиция № 54 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Кисело зеле 0.680 кг

Кратко описание

Кисело зеле 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331142

Описание:

Зеле, преработено

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

4428 BGN

Обособена позиция № 55 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Кисело зеле 1.680 кг

Кратко описание

Кисело зеле 1.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331142

Описание:

Зеле, преработено

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

4567.5 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Обособена позиция № 56 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Конфитюр доза 0.025 кг

Кратко описание

Конфитюр доза 0.025 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

60 BGN

Обособена позиция № 57 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Царевица варена 0.340 кг

Кратко описание

Царевица варена 0.340 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331470

Описание:

Сладка царевица

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

67.5 BGN

Обособена позиция № 58 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Доматено пюре 0.435 кг – 22% сухо вещество и минимум 80 % от сухото вещество да е

формирано от домати - UHT картонена опаковка

Кратко описание

Доматено пюре 0.435 кг – 22% сухо вещество и минимум 80 % от сухото вещество да е формирано

от домати - UHT картонена опаковка

Общ терминологичен речник (CPV)

15331425

Описание:

Доматено пюре

Количество или обем

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Съдържание на документ 30.4.2015 г. 15:42

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=664467&new... 33 от 42



прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1047.75 BGN

Обособена позиция № 59 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Консерва гювеч 0.680 кг

Кратко описание

Консерва гювеч 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331400

Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

4699 BGN

Обособена позиция № 60 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Консерва гювеч 0.800 кг

Кратко описание

Консерва гювеч 0.800 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331400

Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

940 BGN

Обособена позиция № 61 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Консерва зелен фасул 0.680 кг

Кратко описание

Консерва зелен фасул 0.680 кг

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Общ терминологичен речник (CPV)

15331131

Описание:

Фасул, преработен

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

4541.33 BGN

Обособена позиция № 62 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Консерва грах 0.680 кг

Кратко описание

Консерва грах 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331132

Описание:

Грах, преработен

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1788 BGN

Обособена позиция № 63 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Печена капия 0.680 кг, буркан

Кратко описание

Печена капия 0.680 кг, буркан

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000, 15331136

Описание:

Зеленчуци, преработени

Пиперки, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

2851.4 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Обособена позиция № 64 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Консерва паприкаш 0.680 кг

Кратко описание

Консерва паприкаш 0.680 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3112.15 BGN

Обособена позиция № 65 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Мармалад шипки 1 кг, кофичка

Кратко описание

Мармалад шипки 1 кг, кофичка

Общ терминологичен речник (CPV)

15332230

Описание:

Мармалади

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

2516.25 BGN

Обособена позиция № 66 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Рязани чушки 0.680, буркан

Кратко описание

Рязани чушки 0.680, буркан

Общ терминологичен речник (CPV)

15331136

Описание:

Пиперки, преработени

Количество или обем

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1074 BGN

Обособена позиция № 67 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Лютеница детска 0.265 кг. по браншови стандарт

Кратко описание

Лютеница детска 0.265 кг. по браншови стандарт

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1113.9 BGN

Обособена позиция № 68 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Зелен боб кутия 0.800 кг

Кратко описание

Зелен боб кутия 0.800 кг

Общ терминологичен речник (CPV)

15331131

Описание:

Фасул, преработен

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

9345 BGN

Обособена позиция № 69 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Домати консерва 0.800 – кутия

Кратко описание

Домати консерва 0.800 – кутия

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Общ терминологичен речник (CPV)

15331420

Описание:

Консервирани домати

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

26406.25 BGN

Обособена позиция № 70 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Доматено пюре 0.500, стъкло

Кратко описание

Доматено пюре 0.500, стъкло

Общ терминологичен речник (CPV)

15331425

Описание:

Доматено пюре

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

1460.5 BGN

Обособена позиция № 71 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за мероприятията

към ЦСУ.Консерва грах – кутия 0.800

Кратко описание

Консерва грах – кутия 0.800

Общ терминологичен речник (CPV)

15331132

Описание:

Грах, преработен

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

10962 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Обособена позиция № 72 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Домати белени консерва 0,800 кг.

Кратко описание

Домати белени консерва 0,800 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15331420

Описание:

Консервирани домати

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

56875 BGN

Обособена позиция № 73 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Доматено пюре 0,800/1 кг.

Кратко описание

Доматено пюре 0,800/1 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15331425

Описание:

Доматено пюре

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

6300 BGN

Обособена позиция № 74 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Гювеч 0,800 кг.

Кратко описание

Гювеч 0,800 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Съдържание на документ 30.4.2015 г. 15:42

http://www.aop.bg/case2.php?mode=show_doc&doc_id=664467&new... 39 от 42



поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

14100 BGN

Обособена позиция № 75 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Консерва зелен боб 0,680 кг.

Кратко описание

Консерва зелен боб 0,680 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15331400

Описание:

Зеленчуци в консерва и/или в кутия

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

15100 BGN

Обособена позиция № 76 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Конфитюр 0,800 кг. - ягода

Кратко описание

Конфитюр 0,800 кг. - ягода

Общ терминологичен речник (CPV)

15332296

Описание:

Конфитюр от ягоди

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3675 BGN

Обособена позиция № 77 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Конфитюр 0,800 кг. – горски плод

Кратко описание

Конфитюр 0,800 кг. – горски плод

Общ терминологичен речник (CPV)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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15332290

Описание:

Конфитюри

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3675 BGN

Обособена позиция № 78 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Конфитюр 0,800 кг. - кайсия

Кратко описание

Конфитюр 0,800 кг. - кайсия

Общ терминологичен речник (CPV)

15332291

Описание:

Конфитюр от кайсии

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

3675 BGN

Обособена позиция № 79 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Консерва грах 0,800 кг.

Кратко описание

Консерва грах 0,800 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15331132

Описание:

Грах, преработен

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

22500 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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Обособена позиция № 80 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Мармалад 1 кг.

Кратко описание

Мармалад 1 кг.

Общ терминологичен речник (CPV)

15332230

Описание:

Мармалади

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

14000 BGN

Обособена позиция № 81 / Заглавие на обособената позиция Позиции консерви за дирекция

ОМДС.Лютеница 0,400 кг., БДС

Кратко описание

Лютеница 0,400 кг., БДС

Общ терминологичен речник (CPV)

15331000

Описание:

Зеленчуци, преработени

Количество или обем

прогнозните  количества  на  отделните  артикули  са  посочени  в  Техническите  спецификации  към

поръчката и обхващат период от 36м.

Прогнозна стойност, без да се включва ДДС

11250 BGN

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)

Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за

начало/завършване

4)
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