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Проект на обявление
Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 00019
Поделение: ________
Изходящ номер: 703 от дата 04/10/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:
Официално наименование
Домашен социален патронаж
Адрес
ул. "Александър Батенберг" №38, ет.2
Град
Пощенски код
Монтана
3400
За контакти
Телефон
096 306077
Лице за контакти
Екатерина Йосифова Иванова
Електронна поща
Факс

Държава
България

Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя (URL):
Адрес на профила на купувача (URL):
http://www.montana.bg
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.I
Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.II
Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:
Съгласно 1.1)
Друго: моля, попълнете Приложение А.III
I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
Министерство или друг държавен орган,
Обществени услуги
включително техни регионални или
Отбрана
местни подразделения
Обществен ред и сигурност
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Национална агенция/служба
Регионален или местен орган
Регионална или местна агенция/служба
Публичноправна организация
Европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, уточнете): ______________
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Околна среда
Икономическа и финансова дейност
Здравеопазване
Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и религия
Образование
Друго (моля, уточнете): ______________

Възложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и
възложител/и

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
„Доставка на хранителни продукти за Домашен социален патронаж
гр. Монтана”

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или
услугата
(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на
конкретния предмет на вашата поръчка)
(а) Строителство
(б) Доставки
(в) Услуги
Категория услуга No
Изграждане
Покупка
Проектиране и
Лизинг
(Относно категориите
услуги 1-27, моля вижте
изпълнение
Наем
Приложения 2 и 3 от ЗОП)
Покупка на изплащане
Изпълнение с каквито и
Комбинация
от
да е средства на
изброените
строителство,
съответстващо на
изискванията,
определени от
възложителите
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
Място на изпълнение на
строителството
доставката
услугата
гр. Монтана и с.
Смоляновци, община
Монтана
код NUTS:
код NUTS: BG312
код NUTS:
ІІ.1.3) Настоящото обявление е за
Възлагане на обществена поръчка

Сключване на рамково споразумение

Създаване на динамична система за
доставки (ДСД)

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един
изпълнители
изпълнител
Брой: ________ или (когато е приложимо)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на рамковото споразумение:
Срок в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок надвишава четири години:
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Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато
е приложимо):
Прогнозна стойност без ДДС (в цифри): ________ Валута:
или от: ________ до ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Периодична доставка на хранителни продукти за Домашен социален
патронаж гр. Монтана 1.Консерви; 2.Варива; 3.Месо и месни
изделия; 4.Риба; 5.Мляко и млечни изделия; 6.Хляб и хлебни
изделия; 7.Захар и захарни изделия; 8. Подправки; 9.Зеленчуци и
плодове; 10.Яйца; 11.Други
ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15300000
Осн. предмет
Доп. предмети

03211000
15100000
15211000
15500000
15810000
15830000
15842000
15870000
15872200
15872400
03220000
15400000
03142500

ІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки
(GPA) на Световната търговска организация

Да

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените
Да
Не
позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на
обособените позиции)
Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):
само за една обособена
за една или повече
за всички обособени
позиция
обособени позиции
позиции
Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,
когато е приложимо)
1.Консерви - 14 654.17 лв.; 2.Варива - 8 416.67 лв.; 3.Месо и
месни изделия - 40 366.66 лв.; 4.Риба - 5 875,00 лв.; 5.Мляко и
млечни изделия - 10 827.50 лв.; 6.Хляб и хлебни изделия - 16
989.16 лв.; 7.Захар и захарни изделия - 8 925.49 лв.;
8.Подправки - 1 267.83 лв.; 9.Зеленчуци и плодове - 11 219.60
лв.; 10.Яйца - 3 125.00 лв.; 11.Други - 4 832.92 лв.
Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)
(в цифри): 126500 Валута: BGN
Да
Не
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

ІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)
Ако да, описание на тези опции:

Да

Не

Опции се предвижда да се използват:
след: ________ месеца или: ________ дни от сключване на договора (ако е известно)
Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и
________
В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):
след: ________ месеца или : ________ дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие за всяка обособена позиция, както следва:
1.Консерви – 146 лв. 2.Варива – 84 лв. 3.Месо и месни изделия –
403 лв. 4. Риба – 58 лв. 5. Мляко и млечни изделия – 108 лв.
6.Хляб и хлебни изделия – 169 лв. 7.Захар и захарни изделия – 89
лв. 8.Подправки – 12 лв. 9.Зеленчуци и плодове – 112 лв. 10.Яйца
– 31 лв. 11.Други – 48 лв.
Гаранцията за изпълнение е в размер на 3% от стойността на всяка
обособена позиция от поръчката, която се представя при
подписването на договора за изпълнение на поръчката.
Гаранциите следва да се представят в една от следните форми:
банкова гаранция или парична сума по сметка на Община Монтана:
"Инвестбанк" АД клон Монтана, клон Монтана, BG40 IORT 8266 3301
7222 01, BIC IORTBGSF или на каса - стая 501А в Община Монтана.
ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към
съответните разпоредби, които ги уреждат:
Финансиране от общинския бюджет. Плащанията ще се извършват по
банкова сметка посочена от изпълнителя, въз основа на реално
закупени количества след представена фактура, придружена от
месечен отчет по видове хранителни продукти, по обекти на
зареждане, по дати на зареждане и при условията на отсрочено
плащане, определено в офертата на Изпълнителя с
минимален срок от 30 дни.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за
изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е
приложимо):

ІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)
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Ако да, опишете ги:

ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването
им в професионални или търговски регистри:
Изискуеми документи и информация:
1.Оферта по образец, надлежно подписана и подпечатана от
кандидата и към нея приложени документите и декларациите,
изискващи се съгласно чл. 56 от ЗОП и настоящата документация и
изчерпателно изброени в настоящата документация. При
комплектоване съдържанието на плик №1 кандидатът следва да се
ръководи именно от изброените в настоящата документация
документи (по образец)
2.Административни данни за участника (по образец)
3.Копие на документ за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от
Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо
лице или едноличен търговец; копие от документа за самоличност,
когато участникът е физическо лице. Документът за регистрация не
се изисква, ако участникът е регистриран или пререгистриран след
01.01.2008 г. по реда на ЗТР. В този случай е достатъчно да се
попълни и приложи декларация за регистрация по ЗТР (по образец)
4.Декларации за липсата на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2
и ал. 5 от ЗОП (по образец).
5.Декларация по чл.56, ал 1, т.12 от ЗОП за приемане условията в
проекта на договора (по образец).
6.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за участние на
подизпълнители, ако е прило-жима (по образец)
7.Съгласие (декларация) на подизпълнители за участието им при
изпълнение на общес-твената поръчка, ако е приложима (по
образец).
8.Доказателства за икономическо и финансово състояние по чл. 50,
ал. 1 от ЗОП и за технически възможности по чл. 51, ал. 1 от
ЗОП, съгласно Обявлението.
9.Документ/и за внесена гаранция за участие.
10.Документ за закупена документация.
11.Договор за консорциум (в случай на обединение (консорциум).
12.Други данни (всичко друго, което желае да представи участника
за себе си и доста-вяните стоки, ако прецени).
13.Пълномощно, ако упълномощено лице подписва офертата и нейните
приложения.
14.Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Изискуеми документи и информация:
Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Заверени от участника копия на
неприложимо
баланса и отчета за приходите и
разходите за предходната година
– за юридическите лица или
официален документ,
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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удостоверяващ дохода на
физическото лице за предходната
година – за физическите лица.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Изискуеми документи и информация:

Декларация за собствено или
наето техническото оборудване,
с което разполага участникът,
както копие от документи за
регистрация на търговските
(производствените) обекти за
хранителни продукти съобразно
Закона за храните и документи
за собственост или наем на
превозните средства, придружени
с документи за регистрацията им
за превозване на хранителни
продукти

Минимални изисквания (когато е
приложимо):
Участникът следва да разполага
с необходимите ресурси под
формата на складова база и
автотранспорт, за изпълнението
на договора минимум, както
следва: Една складова база за
хранителни продукти с хладилно
оборудване за продуктите,
регистрирана съобразно Закона
за храните и минимум два броя
автомобили, пригодени за разнос
на хранителни продукти и
регистрирани за това, съобразно
действащите нормативни
документи. Изискванията се
отнасят и за производителите на
хранителни продукти, ако
участниците са такива.

ІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)
Да
Не
Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации
на лица с увреждания
Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с
увреждания
ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги
ІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия
Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:
ІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и
професионалната квалификация на персонала си, отговорен за
изпълнението на услугата

Да

Не

Да

Не

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Има вече избрани кандидати:
Да
Не
Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните
кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:
Състезателен диалог
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да
представят оферти или да участват в договарянето или диалога
(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________
или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой ________
Критерии за ограничаване броя кандидатите:

IV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на
договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен
диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно
намаляване на броя на обсъжданите предложения или на
договаряните оферти.

Да

Не

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите
(моля, отбележете приложимото)
най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта при
посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна
тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната
тежест не е възможно поради очевидни причини)
показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за
представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ
Показатели
Тежест
Най-ниска предложена цена
60
1
Срок на доставка
10
2
Срок на разсрочено плащане
30
3
ІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Да
Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е
приложимо)
ІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка
Ако да, посочете къде:

Да

Не

Предварително обявление за ОП
Обявление на профила на купувача
Номер на обявлението в РОП: ________ от ________
Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и
допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на
описателен документ (при състезателен диалог)
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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Срок за получаване на документация за участие
Дата: 25/10/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие
Дата: 01/11/2013 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Платими документи
Да
Не
Ако да, цена (в цифри): 12 Валута: BGN
Условия и начин за плащане:
Документацията за участие може да бъде получена в Община Монтана
- на адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Извора” № 1, ст. 102, всеки
работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Лицата имат право да
разгледат документацията преди да я закупят. Предварителният
преглед на документацията се извършва в сградата на Община
Монтана, адрес: гр. Монтана 3400, ул. „Извора” № 1, ст. 102,
всеки работен ден от 08:30 до 16:30 часа. Документация за
участие се предоставя след представяне на платежен документ,
удостоверяващ, че същата е заплатена по бюджетна сметка на
Община Монтана: Банка: "Инвестбанк" АД клон Монтана; BIC
IORTBGSF IBAN: BG30 IORT 8266 8401 7425 00, код на плащане
447000 или на касата в Община Монтана. Във връзка с упражняване
на правото, произтичащо от чл. 64, ал. 3 от ЗОП, от датата на
публикуването на обявлението се предоставя пълен достъп по
електронен път до документацията за участие в процедурата на
следния интернет адрес на Община Монтана:
http://www.montana.bg/, Раздел „Обществени поръчки”.

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на
оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена
процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
ES
DA
ET
EN
IT
LT
MT
PL
SK
FI
CS
DE
EL
FR
LV
HU
NL
PT
SL
SV
Друг: Български
ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)
До дата: ________ дд/мм/гггг
или в месеци: ________ или дни: 90 (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите
Дата: 04/11/2013 дд/мм/гггг
Час: 13:30
Място (когато е приложимо): Домашен социален патронажгр, гр. Монтана, ул.
"Александър Батенберг" № 38, ет. 2.
Лица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато
Не
Да
е приложимо)
Представители на кандидатите по съдебна регистрация или
нотариално упълномощени от тях лица.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка (когато е
приложимо)
Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:

Да

Не

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

Да

Не

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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фондове на ЕС
Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)

VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Държава
Република
България

Орган, който отговаря за процедурата по медиация (когато е приложимо)
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
раздел VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:
Жалба може да подава всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок
от уведомяването му за съответното решение или действие, а ако
не е уведомено - от датата на узнаването или от датата, на която
е изтекъл срокът за извършване на съответното действие.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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Адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 04/10/2013 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и лица за контакт, от които може да се получи допълнителна информация
Официално наименование
Адрес
Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие
(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за
състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)
Официално наименование
Община Монтана
Адрес
ул. "Извора" №1
Град
Пощенски код
Държава
Монтана
3400
България
За контакти
Телефон
096 394246
Лице за контакти
Нели Димитрова
Електронна поща
Факс
096 587421
Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или
заявленията за участие
Официално наименование
Адрес
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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Град

Пощенски код

За контакти

Телефон

Държава

Лице за контакти
Електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 1 Наименование: Консерви

1) Кратко описание
Доставка на консерви за нуждите на Домашен социален патронаж гр.
Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15300000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Грах-консерва 680 гр - 100 бр.
2.Домати-консерва 680 гр - 3 500 бр.
3.Зелен фасул-консерва 680 гр - 3 500 бр.
4.Паприкаш-консерва 680 гр - 1 000 бр.
5.Гъби-рязани-консерва 680 гр - 500 бр.
6.Русенско варено-консерва 220 гр - 800 бр.
7.Лютеница 300 гр - 1 000 бр.
8.Пастет 300 гр - 800 бр.
9.Скумрия в доматен сос 160 гр - 700 бр.
10.Шипков мармалад 330 гр - 500 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 14654.17 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 2 Наименование: Варива

1) Кратко описание
Доставка на варива за нуждите Домашен социален патронаж гр.
Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
03211000

Доп. код (когато е приложимо)

3) Количество или обем
1.Зрял фасул 1 кг - 1 000 кг
2.Леща екстра 1 кг - 1 000 кг
3.Ориз бисерен екстра 1 кг - 2 500 кг
4.Пшеница бяла - грухана 1 кг - 500 кг
5.Грис 1 кг - 500 кг
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 8416.67 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 3 Наименование: Месо и месни изделия

1) Кратко описание
Доставка на месо и месни изделия за нуждите на Домашен социален
патронаж гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15100000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Салам - телешки - 200 кг
2.Наденица - народна - 1 000 кг
3.Салам - шпек - 100 кг
4.Кренвирш - народен - 1 000 кг
5.Пиле бут - 1 000 кг
6.Пиле дроб - 1 000 кг
7.Воденички замразени - 100 кг
8.Пиле бут охладено - 2 500 кг
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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9.Шкембе - 150 кг
10.Агнешки дреболии - 150 кг
11.Свинско месо без кост - 500 кг
12.Кайма - народна универсална - 1 300 кг
13.Печени кебапчета скара вакуум 4 бр. - 400 кг
14.Печени кюфтета скара вакуум 4 бр. - 400 кг
15.Пиле филе - охладено - 150 кг
16.Карначе печено - 100 кг
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 40366.66 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 4 Наименование: Риба

1) Кратко описание
Доставка на риба за нуждите Домашен социален патронаж гр.
Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15221000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Хек без глави - 1 500 кг

Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 5875 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: ________ или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 5 Наименование: Мляко и млечни продукти

1) Кратко описание
Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на Домашен
социален патронаж гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15500000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Мляко на прах пълномаслено 1 кг - 860 кг
2.Кисело мляко 2% - 800 бр.
3.Кисело мляко 3.6% - 2 500 бр.
4.Сирене краве - 500 кг
5.Кашкавал - 200 кг
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 10827.50 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 6 Наименование: Хляб и хлебни изделия

1) Кратко описание
Доставка на хляб и хлебни изделия за нуждите на Домашен социален
патронаж гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15810000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Фиде - 500 кг
2.Макарони - 700 кг
3.Бяло брашно тип 500 пакет 1 кг - 1 500 кг
4.Хляб Добруджа опакован 0.500 кг - 20 000 бр.
5.Козунак 0.500 кг - 1 300 бр.
6.Кифла с мармалад - 900 бр.

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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7.Тутманик - 1 000 бр.
8.Кифлички малки – пакет - 1 000 бр.
9.Сиренка - 1 000 бр.
10.Галета 200 гр - 100 бр.
11.Фини точени кори - 200 кг
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 16989.16 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 7 Наименование: Захар и захарни изделия

1) Кратко описание
Доставка на захар и захарни изделия за нуждите наДомашен
социален патронаж гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15830000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Обикновени бисквити 160 гр - 2 324 бр.
2.Тахан халва - 350 кг
3.Захар пакет 1 кг - 1 200 кг
4.Нишесте – кайсия бр. х 100 гр - 400 кг
5.Кроасан с шоколад - 800 бр.
6.Вафли обикновени 4 бр. пакет - 800 бр.
7.Локум кутия - 800 бр.
8.Чаени бисквити - 800 бр.
9.Бисквити Детска закуска-кутия - 500 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 8925.49 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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(Използвайте това Приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 8 Наименование: Подправки

1) Кратко описание
Доставка на подправки за нуждите на Домашен социален патронаж
гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Доп. код (когато е приложимо)
15870000
Осн. предмет
3) Количество или обем
1.Оцет бутилка 0.7 мл - 70 бр.
2.Червен пипер 100 гр - 110 кг
3.Черен пипер млян 10 гр - 7 кг
4.Чубрица ронена пакет 100 гр - 20 кг
5.Дафинов лист 10 гр - 3 кг
6.Джоджен 10 гр - 1 кг
7.Канела 10 гр - 100 бр.
8.Сол 1 кг - 500 кг
9.Ванилия - 1 520 бр.
10.Сода за хляб - 50 бр.
11.Бакпулвер - 100 бр.
12.Бульон-зеленчуков, пилешки, телешки - 200 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 1267.83 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 9 Наименование: Зеленчуци и плодове

1) Кратко описание
Доставка на зеленчуци и плодове за нуждите на Домашен социален
патронаж гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5

Осн. код
03220000

Доп. код (когато е приложимо)
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3) Количество или обем
1.Картофи - 5 000 кг
2.Лук кромид - 2 000 кг
3.Чесън - 50 кг
4.Зеле - 1 400 кг
5.Тиквички - 500 кг
6.Морков - 1 000 кг
7.Домати - 800 кг
8.Пипер - 400 кг
9.Краставици - 400 кг
10.Копър - връзка - 340 бр.
11.Магданоз - връзка - 1 000 бр.
12.Замразена грах 2,5 кг - 800 кг
13.Диня - 800 кг
14.Тиква - 600 кг
15.Ябълки - 150 кг
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 11219.60 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 10 Наименование: Яйца

1) Кратко описание
Доставка на яйца за нуждите на Домашен социален патронаж гр.
Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
03142500

Доп. код (когато е приложимо)

3) Количество или обем
1.Яйца L - 15 000 бр.
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 3125 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ
Обособена позиция: 11 Наименование: Други

1) Кратко описание
Доставка на други хранителни продукти за нуждите на Домашен
социален патронаж гр. Монтана

2) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет

Осн. код
15890000

Доп. код (когато е приложимо)

3) Количество или обем
1.Боза - 200 л
2.Олио - 1 800 л
3.Маргарин 250 гр - 700 бр.
4.Майонеза 200 гр - 50 бр.
5.Жива мая 500 гр - 3 кг
Прогнозна стойност, без ДДС (ако е известна)
(в цифри): 4832.92 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
от: ________ до ________ Валута:

Да

Не

4) Информация за начална дата / краен срок за изпълнение (когато е приложимо)
Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни ________ (от сключване на договора)
или
начална дата ________ дд/мм/гггг
крайна дата ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация

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

УНП: cbd9cf9f-bacb-4491-bb79-8232462be2e5
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