
Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Притурка към Официален вестник на Европейския съюз

Информация и онлайн формуляри: http://simap.ted.europa.eu

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА  

Директива 2014/24/ЕС / ЗОП

□  Проект на обявление 
63 Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
1.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които 
отговарят за процедурата)______________________
Официално наименование:
Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
пл. Майка България № 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Росица Димитрова-Директор Дирекция СДЗ; 
Пенка Игнатова-Директор Дирекция ОМДС; 
Надя Петрова-Директор Дирекция ОП

Телефон:
+359 62619209/+359 62619211/ 
+359 62619228

Електронна поща:
mop_vt @ abv.bg

Факс:
+395 62619231

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685
1.2) Съвместно възлагане

[^Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави -  приложимото национално 
законодателство в сферата на обществените поръчки:

~~1 Поръчката се възлага от централен орган за покупки____________________________________

1.3 ) Комуникация
63Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен 

достъп на: (URL)
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685 

□ Д о стъ п ъ т до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация 
може да се получи на: (URL)_________________________________________________________
Допълнителна информация може да бъде получена от 

63  Горепосоченото/ите място/места за контакт 
П д р у г  адрес: (моля, посочете друг адрес)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени 
П електронно посредством: (иЕЕ)
□  горепосоченото/ите място/места за контакт 
ЕЗдо следния адрес: (моля, посочете друг адрес)_________
Официално наименование:
Община Велико Търново, Общински център за 
услуги и информация на граждани в сградата 
на Община Велико Търново

Национален регистрационен номер: 2
000133634

Пощенски адрес:
площад Майка България 2
Град:
Велико Търново

код NUTS:
BG321

Пощенски код:
5000

Държава:
BG

Лице за контакт:
Иво Лазаров

Телефон:
+395 62619108

Електронна поща:
тор vt0abv.bg

Факс:
+395 62619231

Интернет адрес/и

УНП: 5b99988b-cfB7-46d 1-8716-aß29a 117117

http://simap.ted.europa.eu
https://www.veliko-tarnovo.bg
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/685
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Основен адрес (URL):
h t t p s : / / w w w . v e l i k o - t a r n o v o . b g  
Адрес на профила на купувача (URL):
h t t p s : / / w w w . v e l i k o - t a r n o v o . b g / b g / p r o f i l - n a - k u p u v a c h a / 6 8 5

1 1 Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не 
са достъпни. Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

1.4) Вид на възлагащия орган
Г~| Министерство или всякакъв друг национален 

или федерален орган, включително техни 
регионални или местни подразделения

□  Национална или федерална агенция/служба

^ Р еги он ал ен  или местен орган
□  Регионална или местна агенция/служба

□  Публичноправна организация

1 I Европейска институция/агенция или 
международна организация 

П Д р у г  тип:

1.5) Основна дейност
ЕЗОбщи обществени услуги

□  Отбрана
□  Обществен ред и безопасност 
□ О к о л н а  среда
□  Икономически и финансови дейности 
[□Здравеопазване

□  Настаняване/жилищно строителство и места 
за отдих и култура

П С оц иалн а закрила
□ О т д и х , култура и вероизповедание
□  Образование 
□ Д р у г а  дейност:

РАЗДЕЛ II: ПРЕДМЕТ
II. 1) Обхват на обществената поръчка_____________________________________________

II.х.1) Наименование:
Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община 
Велико Търново, по обособени позиции:
Референтен номер: 2_____________________________________________________________________

II. 1.2) Основен СРУ код: 1 5 0 0 0 0 0 0
Допълнителен СРУ код: 1 2 ____

11.1.3) Вид на поръчка
П  Строителство________^ Д о ставк и ____________|~1 Услуги___________________________________

11.1.4) Кратко описание:
Доставка на хранителни продукти за обекти към структури на Община 
Велико Търново, по обособени позиции:
-Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико 
Търново - Хляб и хлебни изделия;
-Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални
услуги" при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия;
-Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални
услуги" при Община Велико Търново - Млечни произведения.
П.1.5) Прогнозна обща стойност:2
Стойност, без да се включва ДДС: 1 2 1 5 5 6 1 . 3 6  Валута: ВОИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната 
система за покупки)______________________________________________________________

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

□  Не
Оферти могат да бъдат подавани за 

53 всички обособени позиции 
| |максимален брой обособени позиции:
□ с а м о  една обособена позиция 

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

позиции или групи от обособени позиции:_________________________________________________

УНП: 5b99988b-cf67-46d 1-8716-а»29а 117117 2
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Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________ ________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на хранителни продукти за обектите към Дирекция „Образование,
младежки дейности и спорт", разположени на територията на Община Велико
Търново - Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция №: 1
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 15810000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен CPV код: 1 15811100
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Обекти към Дирекция „Образование, младежки дейности и спорт", 
разположени на територията на Община Велико Търново, съгласно приложен 
към документацията списък.
код NUTS: 1 BG321_______________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Приблизителните количества хранителни продукти за една година в 
позицията, са както следва: Хляб ,,Вял" 0,650 кг.- 45000 бр.;
Хляб ,,Добруджа" 0,650 кг.- ЮОООбр.; Хляб ,,Типов" 0,500 кг.- 
20300бр.; Ръжен хляб 0,350 кг.- 6200бр.; Пълнозърнест хляб 0,500 кг.- 
5000бр.; Домашна юфка 0,200 кг.- 7000бр.; Кори за баница 0,500 кг. - 
бОООбр.; Козунак 0,500 кг.- ЮОООбр.; Грис 0,500 кг.- 1370бр.; Брашно 1 
кг., бяло тип 500- 9100бр.; Нишесте 0,200 кг.- 3200бр.; Мая за хляб 
0,040 кг.- 5000бр.; Готово тесто 1 кг.- 1800бр.; Кус Кус 0,400 кг.- 
2900бр.; Овесени ядки фини 1 кг.- 1300бр.; Макаронени изделия от 
пълнозърнесто брашно за 1 кг.- ЗЮОбр.; Макарони обикновенни 0, 400 кг.- 
2300бр._____________________________________________________________________
11.2.5) Критерии за възлагане

БЗ Критериите по-долу
Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20

1 Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 50 
(ПСР)

Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
БЗ Цена - Тежест: 21

50
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка________________________________________________

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 397357.75 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _________
или
Начална д ата :_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: п п /м м / г т г т

Тази поръчка подлежи на подновяване 
Описание на подновяванията:

Да □  Не й

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

УНП: 5b99988b-cfB7-46d 1-8716-af829a 117117 3



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален бр ой :_________ / Максимален брой: 2

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти________________________________________________ Да □  Не ^

II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не Е9
Описание на опциите:

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

електронен каталог__________________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да |Щ Не Ю
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Навсякъде където се посочва конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете с 
или еквивалент в т.ч. се приемат и еквивалентно/и опаковки на 
посочените.

РАЗДЕЛ II. 2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални 
услуги” при Община Велико Търново - Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция №: 2
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 15810000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____
Основен C P V код: 1 15811100
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Обектите към „Център за социални услуги” при Община Велико Търново, 
разположени на територията на Община Велико Търново съгласно приложен 
към документацията списък.
код N U TS:1 BG321____________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Приблизителни количества хранителни продукти за една година от 
позицията са както следва: Хляб „Бял"0.650кг.,фолиран, нарязан-35120 
бр.;Хляб„Бял"0.500 кг.,фолиран,нарязан- 8800бр.;Хляб 
"Добруджа"0.650кг.,фолиран,нарязан-18154бр.;Хляб „Типов"0.500кг., 
фолиран,нарязан-10900бр.; Кори за баница 0,500 кг.-2866бр.; Домашна 
юфка-28606p.; Козунак 0,500 кг.-1224бр.; Козунак 0,300 кг.-1108бр.; 
Козуначено руло 0,500 кг.-370бр.; Закуски:различни видове: кифла с 
мармалад 0.140 кг.-2140бр.; кифла с локум 0.140кг.~ 1120бр.; кифла с

УНП: 5b99988b-cfb7-46d 1-8716-af829al 17117 4



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

шоколад 0 .14Окг .-1980бр. ; кифла със сирене 0 .14Окг .-ЮООбр. ; поничка
0.14Окг.-900бр.; баничка със сирене 0.140кг.-1020бр.; милинка 0.140кг.~
6579бр.; тутманик 0.14Окг.-4649бр.; сиренка 0.14Окг.-1420бр.; баница
вита 0.140кг.-2760бр.; кашкавалка 0.140кг.-2200бр.; софиянка 0.140кг.~ 
2147бр.; саламка 0.14Окг.-2135бр.; Галета 0,500кг.- 958бр.;
Грис /пшеничен/ 0.500кг- 204ббр.; Грис /царевичен/ 0.500 кг.- ЮОбр.; 
Нишесте пакетче 0.070 кг - 12720бр.; Нишесте пакет1кг - 185бр.; Мая за 
хляб- 626бр.; Тесто 1 кг.- 880кг; Макарони /дребни фигурки/ 0.400 кг - 
2920 бр.; Кук-кус 0,400 кг.- 1513бр.; Фиде 0,400 кг- 1160бр.; Грухана 
пшеница 0,500 кг.-б34бр.; Спагети 0,400 кг.- ббЗбр.; Брашно бяло тип 
500, 1 кг.- 3670 кг.; Брашно /царевично/1 кг.-200 кг.;Брашно оризово 
0,500 кг.-50 бр.
11.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу
в  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 го

1 Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 50
(ПСР)

□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 
БЗ Цена - Тежест: 21

50
П  Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в

документацията на обществената поръчка________________________________________________

11.2 .6 ) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 319704.46 Валута: ВСИ
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _________
или
Начална д ата :_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг________________________________________________________

Тази поръчка подлежи на подновяване Да Ц  Не БЗ
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:  _____
или Предвиден минимален бр ой :_________ / Максимален брой: 2 _________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

И.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти________________________________________________ Да I I Не БЗ

11.2. и ) Информация относно опциите
Опции Да □  Не БЗ
Описание на опциите:

11.2.12) Информация относно електронни каталози
I | Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват 

електронен каталог__________________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да П  Не БА
средства от Европейския съюз___________________________________________________________
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Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
Навсякъде където се посочва конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете с 
или еквивалент в т.ч. се приемат и еквивалентно/и опаковки на 
посочените.

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание 1________________________________________________________________

11.2.1) Наименование: 2
Доставка на хранителни продукти за обектите към „Център за социални 
услуги" при Община Велико Търново - Млечни произведения
Обособена позиция №: 3
2

11.2.2) Допълнителни CPV кодове 2
Основен C P V код: 1 15500000
Допълнителен CPV код: 1 2 ____

11.2.3) М ясто на изпълнение
Основно място на изпълнение:
Обекти към "Център за социални услуги" при Община Велико Търново, 
разположени на територията на Община Велико Търново съгласно приложен 
към документацията списък.
код N U TS:1 BG321_______________________________________________________________________

11.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и 
изисквания)
Приблизителните количества хранителни продукти за една година в 
позицията, са както следва:Мляко кисело 2%, 0.400кг.-43160бр.; Мляко 
кисело 3,6%, 0.4ООкг.-24075бр.; Прясно мляко 2 %-10300л.; Прясно мляко 
3,2%-12657л.; Мляко кисело-плодово /горски плод, круша, праскова, 
ягода, малина/-0.200кг.-бООбр.;Сирене краве-550кг.;Сирене краве 
вакуумирано-930кг.;Сирене краве,разфасовка-тенекия-8кг.- 
321бр.;Кашкавал, Вакуумиран пакет 0.250кг.- 2060бр.; Кашкавал,пита- 
25кг.; Кашкавал 2кг.- 370бр.; Сухо мляко-5бОкг.; Извара, пакети по 1кг. 
вакуумиран-85Окг.; Крема сирене, индивидуална опаковка от 0.125кг.- 
1350бр.; Краве масло,разфасовка-пакет от 0,125кг.-7628бр.; Краве 
масло, разфасовка-пакет от 0, 250кг .-ЮООбр . ;Майонеза, опаковка 0.200кг.- 
2000бр.; Преходно мляко, за деца от 6-12мес. Възраст, 0.400гр.-50бр.; 
Преходно мляко, за деца от 6-12мес. Възраст, 0.800гр.-50бр.; Безсолна 
извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, Ю О О г р .)-2Обр.; Безсолна 
извара от краве мляко, (3 и над 3% масленост, 0,500 гр.)-20бр.
11.2.5) Критерии за възлагане
Е  Критериите по-долу

Е  Критерий за качество -  Име: / Тежест: 1 2 20
1 Срок за заменяне несъответстващите продукти с нови 50 

(ПСР)
□  Критерий, свързан с разходи -  Име: / Тежест: 1 20 

Ц ена-Теж ест: 21
50

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

11.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4 9 8 4 9 9 . 15 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки -  прогнозна обща максимална 
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)_________________________

11.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична 
система за покупки
Продължителност в месеци: 36 или Продължителност в дни: _________
или
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Начална д ата:_________ дд/мм/гггг
Крайна дата: лл/мм/гггг

Тази поръчка подлежи на подновяване Да □  Не
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат 
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати:________
или Предвиден минимален бр ой :_________ / Максимален брой: 2 _________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.до) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти________________________________________________ Да Г~1 Не БЗ
II.2.и ) Информация относно опциите
Опции Да П  Не Ю
Описание на опциите:

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

електронен каталог______________________________________________________________

П.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да ЦЦ Не К|
средства от Европейския съюз 
Идентификация на проекта:

11.2.14) Допълнителна информация:
Навсякъде където се посочва конкретен модел, източник, процес, 
търговска марка, патент, тип, произход или производство да се чете с 
или еквивалент в т.ч. се приемат и еквивалентно/и опаковки на 
посочените.

РАЗДЕЛ III: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И 
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
III.l) Условия за участие______________________________________________________

III. 1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Възложителят няма и не поставя минимални изисквания към участниците за 
наличие на годност (правоспособност) за упражняване на професионална 
дейност като критерий за подбор в настоящото възлагане.
111.1.2) Икономическо и финансово състояние

П  Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Възложителят не поставя изисквания към икономическо и финансово 
състояние на участниците в процедурата за възлагане на обществена 
поръчка.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
Не се изисква
111.1.3) Технически и професионални възможности

I I Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка 
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1.Участникът да разполага с регистриран от областната дирекция по
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безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му обект за 
производство и/или търговия с храни в обхвата на поръчката, съгласно 
изискванията на чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице - 
аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален 
регистър, съгласно законодателството на държавата членка, в която е 
установен участника, както следва: за Обособена позиция № 1 и 2 - за
групите „е” - зърнени храни и храни на зърнена основа”, „ж" -"картофи 
и кореноплодни", „с" -"други храни" от параграф 1, т.12 от ЗХ; за 
Обособена позиция № 3 - за група „а" -"мляко и млечни продукти" от
параграф 1, т.12 от ЗХ.
2. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) информация по отношение на доставките на хранителни 
продукти изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, идентични или сходни с предмета на обособената 
позиция. Посочва се информацията, необходима да се установи 
съответствие с изискванията на възложителя.
Указания за попълване на ЕЕДОП: от представената от участника 
информация в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", в поле „За поръчки за доставки: извършени доставки от 
конкретния вид" от еЕЕДОП, респ. т.1б) на същата част и раздел (когато 
подават ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр в Word формат) трябва да 
е видно съответствието с изисканото минимално ниво, а именно участника 
трябва да представи минимум информация в поле „Описание" на доставките 
- (посочване на конкретни доставки, били предмет на изпълнение и които 
са включени в обхвата на позицията, както и вида и количествата на 
доставките, идентични или сходни с тези на обособената позиция в поле 
„Сума" - стойност на изпълнена/и доставки в лева; в полета: „Дати" - 
периода на изпълнение на доставките; в поле „Получатели" - пълно 
наименование на получателите.
3. Участникът декларира в Единния европейски документ за обществени 
поръчки (ЕЕДОП) в Част IV, Раздел В „Технически и професионални 
способности", поле „Инструменти, съоръжения или техническо оборудване" 
в еЕЕДОП, респ. т. 9 на същата част и раздел (когато подава ЕЕДОП в 
Word формат) информация, с която удостоверява съответствие с 
поставеното минимално изискване за обособената позиция.Информацията 
трябва да съдържа: - вид и регистрационен номер на транспортното 
средство-групите храни, които могат да се превозват с транспортното 
средство съгласно регистрацията му от компетентнен орган.
4.Когато уч-кът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 
може да докаже,че ще разп. с техните ресурси, като представи преди скл. 
на договор док-ти за поетите от трет. лица зад-ния.
5.Третите лица трябва да отговарят на съотв-те критерии за подбор, за 
док-то на които уч-кът се позовава на техния капацитет и за тях да не 
са налице осн-ята за отстраняване от проц-та. Въз-ят изисква от уч-ка 
да замени посоченото от него трето лице,ако то не отговаря на тези усл- 
я.
6.Когато уч-к в проц-та е обед-е от физ. и/или ЮЛ, той може да докаже 
из-то на кр-те за подбор с кап-та на тр. лица при спазване на усл-та по 
т.4 и 5 по-горе.
Изисквано минимално/ни ниво/а: 2
По т.1. При подаването на офертата, Участникът декларира съответствието 
си с мин. изискване, посредством попълване на изиск. инф. в Част IV, 
Раздел В, поле "Инструменти, съоръжения или техническо
оборудване" (когато подава еЕЕДОП), респ. т. 9 на същата част и раздел 
(когато подава ЕЕДОП, попълвайки приложения формуляр в Word формат) на 
представяния от него ЕЕДОП, като предостави данни и информация относно: 
номер и дата на Удостов. на регистрирания обект; адрес на обекта; вид 
на обекта (за производство или за търговия); групи храни, за които е 
регистриран обекта; валидност на регистрацията (безсрочна или временна 
по смисъла на чл. 12а от ЗХ); компетентен орган, издал 
удостоверението; ел. адрес, от който може да се направи справка за
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нал. на регистр. на декл. обект (ако е възм.). Съгласно чл.60 от ЗОП, 
чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични 
регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са 
установени.Доказателствата се представят от участника, определен за 
изпълнител, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП или при поискване в хода 
на процедурата в случаите на чл. 67, ал.5 от ЗОП: чрез заверено копие 
от удостоверение за регистрация на обекта заедно със списък на групите 
храни или еквивалентен документ; за чуждестранни лица - еквив. 
документ, изготвен съгласно националния закон на участника, издаден от 
компетентен орган от държавата, в която е установен, доказващ такава 
регистрация в аналогичен регистър, съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени.
По т.2. Участникът, през последните 3 (три) години, считано от датата 
на подаване на офертата, следва да е изпълнил доставки с предмет и 
обем, идентични или сходни с тези на съответната обособена позиция 
както следва:
За Обособена позиция № 1 и 2 независимо дали исе участва само за ОП №1, 
само за ОП №2 или едновременно за ОП №1 и ОП №2: - на минимум доставки 
на хляб с общо количество от минимум 10 000 бр. независимо от състава, 
вида и размера на опаковките на продукта;
За Обособена позиция № 3: - на минимум доставки на хран. продукти от 
съотв-та група -"Мляко и млечни продукти" без значение за вид, 
консистенция, преработка, съдържание и разфасовка на млечните
произведения, с общ обем от 20000кг. и 22000л.
Удостоверяването на обстоятелствата по т.2, в съответствие с 
минималното изискване при подаване на оферта участниците декларират 
само в ЕЕДОП. Доказателствата се представят от участника, определен за 
изпълнител, съгласно чл.112, ал.1, т.2 от ЗОП или при поискване в хода
на процедурата в случаите на чл.67,ал.5 от ЗОП, а именно: Списък на
доставките, които са идентични или сходни с предмета на общ. поръчка, с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи 
които доказват извършената доставка по смисъла на чл.64,ал.1,т.2 от 
ЗОП.
По т.З: Участниците трябва да разполагат с минимум 1 бр. транспортно 
средство за всяка от позициите, за които участват.
Доказателствата се представят от участника, определен за изпълнител, 
или при поискване в хода на процедурата в случаите на чл. 67, ал. 5 
ЗОП, а именно: декларация за техническото оборудване, което ще бъде 
използвано за изпълнение на поръчката.
Възложителят няма да изисква документи,които вече са му били 
предоставени от участника до които има достъп по служебен път или чрез 
публичен регистър; които могат да бъдат осигурени чрез пряк безплатен 
достъп до националните бази данни на държавите членки.
III. 1.5) Информация относно запазени поръчки 2
□  Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към 

социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно 
положение

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

III.2) Условия във връзка с поръчката 2____________________________________________

111.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
П  Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия

Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:___________

111.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Всички плащания се извършват според степента на изпълнение след 
заявяване и приемане на доставките отговарящи на посоченият от 
изпълнителят срок и качество. В случаите, когато са констатирани 
недостатъци при направени доставки на хранителните продукти, сумата се 
изплаща на Изпълнителя след отстраняването им и в съответствие с 
условията на договора. Общата стойност от 1215561,36 лв. без ДДС е 
максимална за обществената поръчка, както и за обособените позиции, и
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е образувана, както следва: ОП № 1: 397357,75 лева без ДДС; ОП № 2:
319704,46 лева без ДДС и ОП №3: 498499,15 лева без ДДС.
III.2.з) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на 
поръчката

П Задълж ение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който 
отговаря за изпълнението на поръчката_______________________________________________

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ГУ. 1) Описание_____________________________________________________________

I V .1.1) Вид процедура
ЕЗ Открита процедура 

□ У ск о р е н а  процедура 
Обосновка:

□ О гр ан и ч ен а процедура 
□ У ск о р е н а  процедура 

Обосновка:
□ С ъ стезател н а процедура с договаряне 

□ У ск о р е н а  процедура 
Обосновка:

□  Състезателен диалог 
I I Партньорство за иновации
~~]Публично състезание______________________________________________________________

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

□ Т а з и  обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
□  Рамково споразумение с един оператор
□  Рамково споразумение с няколко оператора

Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2 
□ Т а з и  обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки

| | Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи_____

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

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

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

IV. 1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с 
договаряне)
□  Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните 

оферти, без да провежда преговори_____________________________________________________

IV. 1.6) Информация относно електронния търг
□  Ще се използва електронен търг

Допълнителна информация относно електронния търг:____________________________________

IV. 1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (ИРА)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки Да □  Не ЕЗ 
(ОРА)_______________________________________________________________________________

IV. 2) Административна информация___________________________________________

^ .2 .1 )  Предишна публикация относно тази процедура 2
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/8 [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][] [] []
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на 
купувача)____________________________________________________________________

ТУ.2.2.) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 16.07.2019 дд/мм/гггг_______________________________________ Местно време: 17:00_____

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

лл/мм/гггг_________________________________________________________________

1У.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие 
1
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^ А н гл и й ск и  □ И р л ан д ск и  □ М ал ти й ск и  □ Р у м ъ н ск и  □ Ф р ен ск и
^ Б ъ л гар ск и  □ И сп а н ск и  □ Н е м ск и  □ С л о ва ш к и  □ Х ъ р ватск и
П Г р ъ ц ки  П И талиански П Н идерландски | [Словенски □ Ч е ш к и
□ Д а т с к и  □ Л атви й ск и  Д  Полски Д У н гар ски  Д Ш вед ски
□  Естонски_______П  Литовски_______ □  Португалски П  Фински________________________

ГУ.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: 31.12.2019 дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: _ _ _ _ _  (от датата, която е посочена за дата на получаване на 
офертата)___________________________________________________________________________

1У.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 18/07/2019 дд/мм/гггг Местно време: ю :о о

Място: Сградата на Община Велико Търново, заседателна зала, ет.3.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да 
присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово 
осведомяване.

РАЗДЕЛ VI; ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ____________________
VI. 1) Информация относно периодичното възлагане
Това представлява периодично повтаряща се поръчка Да □  Не К
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

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

О Д е  се приема електронно заплащане_____________________________________________________

VI.з) Допълнителна информация: 2
Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от 
поръчката,който ще им възложат,ако възнамеряват да използват 
такива.Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за 
подбор съобразно вида и дела от поръчката,който ще изпълняват и за тях 
да не са налице основания за отстраняване от процедурата. В процедурата 
могат да подават оферти всички бълг. или чужд. физ. или ЮЛ,включ. техни 
обединения,както и всяко друго образувание, което има право да 
изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгл. законодателството на 
държавата, в която то е установено.Клон на чужд. лице може да е 
самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена 
поръчка,ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори 
съгл. законодателството на държавата,в която е установен.Възложителят 
отстранява от процедурата участник,за когото са налице основанията по 
чл. 54, ал.1 и чл.55,ал.1,т .1 от ЗОП,възникнали преди или по време на 
процедурата,като възложителят няма да прилага възможността по 
чл.55,ал.4 от ЗОП. Освен на основанията по чл.54,ал.1 от ЗОП и чл. 
55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:1.участник, 
който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 
друго условие,посочено в обявлението за обществена поръчка или в 
документацията;2.участник,който е представил оферта,която не отговаря 
на:а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката; б) 
правила и изисквания, свързани с опазване на ок. среда, соц. и 
трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
международното екологично, социално и трудово право, които са изброени 
в пр. №10 на 30П;3. участник, който не е представил в срок обосновката 
по чл.72, ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл. 
72,ал.З-5 от ЗОП;4.участници, които са свързани лица. 5.Участник подал 
оферта която не отговаря на условията за представяне, включително за 
форма, начин и срок. 6.Участници за които са налице пречки за участие в 
процедура по ЗОП,съгл. ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС; в други случаи,посочени в 
документацията за участие.Няма право да участва или да представлява
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физ. или ЮЛ в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по 
чл. 69 от ЗПКОНПИ.При подаване на офертата за участие участникът 
декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с 
критериите за подбор чрез представяне на еЕЕДОП(съгл. изиск-та на чл. 
67, ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва 
капацитета на трети лица за доказване на съответствието с критериите за 
подбор или че ще използва подизпълнители, за всяко от тези лица се 
представя отделен еЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от 
ЗОП;2.При участие на обединения, които не са юридически лица, 
съответствието с критериите за подбор се доказва от обединението 
участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 
съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, 
необходимо за изпълнение на поръчката, съгл. изискванията на норм. или 
админ. акт и съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите,предвидено в договора за създаване на 
обединението (чл.59,ал.6 от ЗОП). Гаранцията за изпълнение е в размер 
на 4,5% от ст-та на договора без ДДС и се предоставя в една от следните 
форми:1.парична сума;2.банк. гаранция;3.застраховка, която обезпечава 
изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. Условията 
за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в 
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 
Изпълнителя.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на 
гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, 
което не е ЮЛ, всеки от съдружниците в него може да е наредител по 
банк. гаранция, съответно вносител на сумата по гаранцията или титуляр 
на застраховката.
Условието в 11.1.6) да се разбира, че участник може да подаде оферта за 
една, или за две или за три обособени позиции по негова преценка.
V I.4) Процедури по обжалване

V I.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.срс.bg
V I.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал.1, т.1 от ЗОП жалба може да се подава до КЗК с
копие и до Възложителя от всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от
изтичане на срока по чл. 100, ал.З от ЗОП срещу решението за откриване
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на процедурата и/или решението за одобряване на обявлението за 
изменение или допълнителна информация.
V I.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби 2
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (иш ,):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 11.06.2019 дд/мм/гггг

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

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо
2 в приложимите случаи
4 ако тази информация е известна
20 може да бъде присъдена значимост вместо важност
2' може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият

критерий за възлагане, тежестта не се използва

УНП: 5Ь99988Ь-с№7-46<11-871б-аТ829а117117 13


