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РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
"СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ" ЕАД
Национален идентификационен № (ЕИК) (ако е известен)
831917453
Пощенски адрес
СТУДЕНТСКИ ГРАД, БЛ.5, ЕТ.2
Град
Пощенски код
СОФИЯ
1700
Място/места за контакт
Телефон
гр.София ,Студентски град бл.5,
02 8681314
ет.2
На вниманието на
ИЛИЯНА БЕШКОВА
Адрес за електронна поща
Факс
iliana_beshkova@abv.bg
02 8681242
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.ssoead.com
Адрес на профила на купувача (URL):
www.ssoead.com / dokumenti.html
Електронен достъп до информация (URL):
www.ssoead.com / dokumenti.html
Електронно подаване на оферти и заявления за участие (URL):

Държава
БЪЛГАРИЯ

Моля, използвайте приложение А за предоставяне на по-подробна информация.
Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.І)
Спецификации и допълнителни документи (включително документи за състезателен диалог и
динамична система за покупки) могат да бъдат получени от:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІI)
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго (моля, попълнете приложение А.ІII)
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I.2) Вид на възлагащия орган
министерство или всякакъв друг
национален или федерален орган,
включително техни регионални или местни
подразделения
национална или федерална агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги
Отбрана
Обществен ред и безопасност
Околна среда
Икономически и финансови дейности
Здравеопазване

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

публичноправна организация

европейска институция/агенция или
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

Настаняване/жилищно строителство и
места за отдих и култура
Социална закрила
Отдих, култура и вероизповедание
Образование
Друго (моля, пояснете): ______________

І.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи
(ако да, информация за тези възлагащи органи може да бъде предоставена в
приложение А)

Да

Не

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА
ІІ.1) Описание
ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката
или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в най
-голяма степен на конкретния обект на вашата поръчка или покупка/и)
Строителство
Доставки
Услуги
Изпълнение
Покупка
Категория услуга No
Проектиране и
Лизинг
(Моля, вижте приложение В1
изпълнение
относно категориите услуги)
Наем
Покупка на изплащане
Извършване, независимо
Комбинация от
с какви средства, на
горепосочените
строителство,
отговарящо на
изискванията, указани от
възлагащите органи
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или
място на предоставяне на услугите
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София, Велико Търново, Габрово, Русе, Пловдив, Стара Загора,Ямбол,
Сливен
код NUTS: BG411
ІІ.1.3) Информация относно обществената поръчка, рамковото споразумение или
динамичната система за покупки (ДСП)
Обявлението обхваща обществена поръчка
Обявлението обхваща създаването на
динамична система за покупки (ДСП)
Настоящото обявление обхваща
сключването на рамково споразумение
ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко
Рамково споразумение с един оператор
оператора
Брой: ________ или (в приложимите случаи)
максимален брой ________ на участниците в
предвиденото рамково споразумение
Срок на действие на рамковото споразумение:
Продължителност в години: ________ или в месеци: ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок на действие надвишава четири години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото
споразумение (в приложимите случаи, посочете само с цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС: ________ Валута:
или обхват: между ________ и ________ Валута:
Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени: (ако това е
известно):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ"5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ
ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ"; 8. "ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15000000

ІІ.1.7) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Да

Не

II.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените позиции използвайте
приложение Б толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:
Да
Не
(ако да) Оферти могат да бъдат подавани за:
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само една
обособена позиция
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една или повече
обособени позиции

всички обособени
позиции

ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти

Да

Не

ІІ.2) Количество или обем на поръчката
II.2.1) Общо количество или обем: (включително всички обособени позиции,
подновявания и опции, в приложимите случаи)
Общото количество на хранителни продукти, които ще се доставят въз
основа на договора, ще зависят от потребностите на студентските
столове за срока на договора.
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
8184466.28 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции
(ако да) Описание на тези опции:

Да

Не

(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.2.3) Информация относно подновяванията (в приложимите случаи)
Тази поръчка подлежи на подновяване
Да
Брой на възможните подновявания: (ако това е известно) ________ или обхват: между
________ и ________

Не

(ако това е известно) в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или в дни: ________ (считано от датата на възлагане на поръчката)
ІІ.3) Продължителност на поръчката или краен срок за изпълнение
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА
ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката
ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранции за участие в процедурата : За позиция № 1 – 34 300
лева;За позиция № 2 – 12 600 лева;За позиция № 3 – 7 200 лева;За
позиция № 4 – 8 400 лева;За позиция № 5 – 1 800 лева; За
позиция № 6 – 9 600
лева;За позиция № 7 – 4 500 лева; За позиця
№ 8 - 3 100 лева, представени в една от следните форми: парични
суми, внесени по сметка на "Студентски столове и общежития"ЕАД:
„Юробанк България”АД, BG32BPBI79311045884701, BIC Code BPBIBGSF,
или банкова гаранция в полза на възложителя със срок на валидност,
не по-кратък от срока на валидост на офертата.
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Гаранция за изпълнение на договора: 3% от стойността на договора,
представена преди подписване на договора, в една от следните
форми:парични суми, внесени по сметка на "Студентски столове и
общежития"ЕАД:в „Юробанк България”АД BG32BPBI79311045884701, BIC
Code BPBIBGSF, или банкова гаранция със срок на валидност не пократък от три месеца след изтичане на срока на договора.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Финансиране от Републиканския бюджет и собствени средства.Начин на
образуване на на предлаганата цена - предлаганите цени да са в
лева, с начислен ДДС и всички дължими такси, франко мястото на
изпълнение на поръчката.
Начин на плащане - по банков път след представяне на фактура и
търговски документ.
Доставната цена ще се актуализира на всеки 15 (петнадесет) дни за
плодовете и зеленчуците и на всеки 60 (шестдесет)дни за всички
останали хранителни продукти, като се запазва процентното
съотношение между предложената цена от определения участник за
изпълнител на поръчката и осреднената за страната цена на едро за
отделните продукти, обявена в периодичния бюлетин на "САПИ" ООД към
крайната дата от срока за получаване на оферти.Полученото процентно
съотношение между двете цени ще се запазва постоянно при последващи
промени в цените през времето на изпълнение на
поръчката.Предложената единична цена да не надхвърля -10% (минус
10 процента) цената на съответния артикул обявен в бюлетина на
"САПИ"ООД към крайната дата от срока за получаване на оферти.
ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори,
на която се възлага поръчката (в приложимите случаи):
Възложителят не изисква да се създаде юридическо лице, когато
участникът определен за изпълнител е обединение на физически и/или
юридически лица.Право на участие в процедурата по възлагане на
обществената поръчка има всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техните обединения,
притежаващи необходимите сертификати и отговарящи на изискванията
на Закона за храните.В случай, че участникът е чуждестранно
физическо или юридическо лице, представя удостоверение за
регистрация в официален списък на одобрени стопански субекти на
държава-членка на Европейския съюз, съгласно чл.53а, ал.1 от ЗОП.
ІІІ.1.4) Други особени условия (в приложимите случаи)
Изпълнението на поръчката е предмет на особени условия
Да
Не
(ако да) Описание на особените условия:
Обстоятелствата, наличието на които води до отстраняване на
участниците: Наличие на обстоятелства по чл.47 от ЗОП.Непредставяне
на документи по чл.56 от ЗОП.От участие в процедурата се отстранява
участник, който е представил оферта, която е непълна или неотговаря
на условията, посочени в документацията за участие, както и
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участник който не участва за всички артикули от съответната/ите
обособени позиция/и, или е предложил цена по-висока от -10% (минус
10%) от цената, обявена в бюлетина на "САПИ"ООД към крайната дата
от срока за получаване на оферти. Участниците имат право да
представят само една оферта за всяка обособена позиция, за която
участват.Участник се отстранява от процедурата и когато не отговаря
на минималните изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и
документацията за участие.Когато в процедурата участват едно или
повече специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания, които са вписани в регистъра на Агенцията за хората с
увреждания и/или техни обединения, и офертите на тези лица
отговарят на изискванията на възложителя, офертите на останалите
участници не се разглеждат и оценяват.
ІІІ.2) Условия за участие
ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания във
връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват
като участници български или чуждестранни физически или юридическси
лица, включително и техни обединения.Възложителят допуска до
участие в откритата процедура обединения (сдружения) на физически и
юридически лица, като не се допуска едно лице да бъде част от
повече от едно обединение (сдружение) - участник в откритата
процедура, както и едновременно да участва в поръчката
самостоятелно и като част от обединение.Когато участник в
процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите
по чл.56, ал.1, т.1, букви "а" и "б" от ЗОП, се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението.Документите
по чл.56, ал.1,т.4 и т.5 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.При участие под формата на
обединение сдружение) се представя 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
обединението. Сключването на договора, кореспонденцията и
разплащанията се осъществяват между възложителя и лицето,
представляващо обединението.В процедурата за възлагане на
обществената поръчка, позиция № 8 „ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ”. като
част от предмета на поръчката, е запазена за участие от
специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания.
Свързани лица или свързани предприятия не могат да бъдат
самостоятелни участници в една и съща процедура. За липсата на това
обстоятелство се представя декларация. Кандидатите следва да
представят: 1. решение за съдебна регистрация или посочване на
единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския
регистър, Булстат и/или друга идентифицираща информация, в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът
е установен,;2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП.;3.Декларация за
приемане условията в проекта на договор;4. При подписване на
УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител
е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи
за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал.1, т.1-4 и на
посочените в обявлението обстоятелства по ал.2, т.1,2,4 и 5, освен
когато законодателството на държавата в която е установен,
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен
безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя;
5. Доказателства за икономическото и финансовото състояние на
участника;6. Доказателства за техническите възможности и
квалификация на участника; 7 Декларация за липса на свързаност с
друг участник;8. Декларация - съгласие от подизпълнител за участие
в изпълнението;
9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката. 10.
Декларация за конфиденциалност; 11. Декларация за подизпълнителите,
които ще ползва участникът, описание на лицата, видовете работи от
предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнител и
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка;Ако участникът няма да ползва подизпълнители,
подава съответната за това декларация;12. Ценово
предложение;13.Декларации по чл.3,т.8 и чл.4 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица
и техните действителни собственици;14. Декларация за вписването на
участника и участниците в обединението в регистъра на
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания,
поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен
регистър на държава-членка на Европейския съюз;
15.Списък на документите и информацията, съдържаща се в офертата,
подписан от участника; 16. Удостоверение за регистрация за търговия
на едро с храни, обхващащи всички групи храни от
позициите.17.Декларация за липса на обстоятелства по чл.47, ал.2 от
ЗОП.18. Гаранция за участие.
ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са
Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
необходими за оценяване дали са изпълнени
приложимите случаи):
изискванията:
доказателства, удостоверяващи
Всеки участник представя:
1.Заверен счетоводен баланс и
съществуването на финансов
отчет за приходите и разходите
ресурс по позиции:
за предходните три години –
•За обособена позиция № 1 – 1
700 000 лева;
2012г., 2013 г. и 2014 г., ако
участникът не е представил ЕИК и •За обособена позиция № 2 същите не са публикувани в
600 000 лева;
търговския регистър.
•За обособена позиция № 3 2.Удостоверение от банка.
350 000 лева;
3.Участникът може да доказва
•За обособена позиция № 4 икономическото и финансовото си
400 000 лева;
състояние и с други документи,
•За обособена позиция № 5 които възложителят приеме за
90 000 лева;
подходящи;
•За обособена позиция № 6 4. Непредставяне на някой от
480 000 лева
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посочените в раздел III
документи, води до отстраняване
на участника.
5.Доказването на съответните
изисквания на финансовото и
икономическото състояние на
участника е допустимо и
посредством ресурс на
подизпълнителите и свързани
предприятия.В тези случаи
участникът представя
доказателства, че при
изпълнението на поръчката ще има
на разположение ресурсите на
третите лица.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са
необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
Участниците следва да
представят:
1. Три препоръки от контрагенти
по договори за доставка, сходни
с предмета на поръчката,
отразяващи мнението на
контрагента, както относно
надеждността на доставчика, така
и относно качеството на
доставените стоки – в оригинал;
2.Списък за извършени най-малко
5 броя доставки, които са
еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени
през последните три години,
считано от датата на подаване на
офертата.
3. Списък – декларация за
персонала, който ще бъде
ангажиран за организацията и
работата по доставката. 4.
Декларация за средния годишен
брой на работниците и
служителите и за броя на
ръководните служители на
участника за последните три
години, освен когато участникът
е посочил в офертата си, че ще
използва подизпълнител или
ресурсите на трето лице;
5.Удостоверение за регистрация
за търговия на едро с храни,

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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•За обособена позиция № 7 220 000 лева.
•За обособена позиция № 8 150 000 лева
В случай, че участникът подаде
оферта за повече от една
обособена позиция , следва да
отговаря за изискване за
минимален финансов ресурс,
представляващ сбора от
минималния ресурс определен за
всяка от позициите за които
участва.

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
приложимите случаи):
1.Всеки участник в откритата
процедура трябва да е разполагал
през всяка от последните три
години, считано от датата на
подаване на офертата, с
минимален екип от 10 (десет)
броя служители на трудов
договор, лица, които извършват
техническо ръководство,
включително за осигуряване
контрола на качеството, за
изпълнение на договори за
доставка на хранителни продукти;
2. Всеки участник в откритата
процедура трябва да разполага с
минимум 3 броя собствени и/или
наети специализирани транспортни
средства, отговарящи на
санитарно – хигиенните
изискванията за транспортиране
на хранителни продукти,
позволяващи своевременнното
извършване на доставките до
студентските столове. За
доказване на транспортните
възможности на участника се
представя справка-декларация,
придружена с валидни
удостоверения за регистрация,
документ за собственост или
договор за наем на транспортното
средство, което да е
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обхващащи всички групи храни от
обособените позиции, за които
участникът подава оферта,
съгласно разпоредбите на Закона
за храните;
6.Удостоверение за регистрация
за търговия на едро с храни от
животински произход и от
неживотински произход, включващо
групите храни по съответната
позиция
7.Протокол от изпитване на
млечни продукти (сирене,
кашкавал, прясно мляко и кисело
мляко) от лабораторията на
националния референтен център по
безопасност на хранителните
продукти от животински произход;
8. Минимум по два броя копия от
протоколи за изпитване
(лабораторен анализ от
акредитиран орган), които се
отнасят до изпитвания по
мониторинговата програма за 2014
г. за следните групи храни: пиле
и пилешки продукти; продукти от
свинско и телешко месо; мляко и
млечни продукти.
9.Валидни сертификати от
акредитирани институции или
агенции за управление на
качеството, удостоверяващи
съответствието на храните със
съответните спецификации или
стандарти. Сертификат за
внедрена и сертифицираща система
за управление на качеството
(СУК), съгласно изискванията на
БДС EN ISO 9001:2008 и Система
за управление на безопасността
на хранителните продукти (НАССР)
и регистрация в РИОКОЗ, с област
на приложение, обхващаща
предмета на поръчката или
еквивалент.
10. Критериите за подбор не се
прилагат за участници, които са
специализирани предприятия, или
кооперации на хора с увреждания,
както и за обединения, в които
участват само такива лица.
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регистрирано от РЗИ от БАБХ по
реда на
чл. 246, ал. 4 от
Закона за ветеринарно медицинска
дейност и чл. 6 от Регламент
(ЕО) № 852/2004 г. или по
Наредба № 9/21.03.2005 год. на
МЗ, които следва да са издадени
след 01.01.2007 год.
3. Всеки участник в откритата
процедура трябва да се ползва с
добра търговска репутация в
областта на търговията с храни и
да отговаря на изискванията за
технически и професионални
възможности за изпълнение на
предмета на поръчката.
4. Всеки участник следва да
представи копие от мониторингова
програма за предходната 2014 г.,
включваща изискване за
лабораторни анализи за
верификация на безопасността на
основните хранителни продукти,
обект на поръчката.
5. Когато участник е обединение
(сдружение), което не е
юридическо лице, всеки един от
участниците в обединението може
да покрие изискванията на
възложителя за технически и
професионални възможности за
изпълнение на предмета на
поръчката
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ІІІ.2.4) Информация относно запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени
работни места
ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги
ІІІ.3.1) Информация относно определена професия
Изпълнението на услугата е ограничено до определена професия
Да
(ако да) Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна
разпоредба:

Не

ІІІ.3.2) Персонал, който отговаря за изпълнението на услугата
Юридическите лица трябва да посочат имената и професионалната
квалификация на персонала, който отговаря за изпълнението на услугата

Не

Да

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА
ІV.1) Вид процедура
ІV.1.1) Вид процедура
Открита
Ограничена
Ускорена ограничена
Договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:
Някои кандидати вече са избрани (ако е
целесъобразно при определени видове
процедури на договаряне)

Да

Не

(ако да, посочете имената и адресите на
икономическите оператори, които вече са избрани, в
рубрика VI.3 „Допълнителна информация“)
Ускорена процедура на договаряне

Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог
IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)
Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и (в приложимите случаи) максимален брой
________
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

IV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето или диалога

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на
обсъжданите решения или на договаряните оферти

Да

Не

ІV.2) Критерии за възлагане
ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, отбележете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на
посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, когато определянето на
тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за
договаряне или в описателния документ
Критерии
Тежест
Цена
65
1
Срок на доставка
15
2
Срок на подмяна на доставена некачествена стока
11
3
9
Организация за изпълнение на поръчката, гарантираща
4
качественото й и в оферирания срок
ІV.2.2) Информация относно електронен търг
Ще се използва електронен търг
(ако да, ако е уместно) Допълнителна информация относно електронния търг:

Да

Не

ІV.3) Административна информация
ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в приложимите
случаи)

ІV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
(ако да)

Да

Не

Обявление за предварителна информация
Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: ________/S- от ________
Други предишни публикации (в приложимите случаи)
ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи или на
описателен документ (в случай на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 06/03/2015 дд/мм/гггг
Час: 16:00
Платими документи
Да
Не
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 20 Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
По банков път - банкова сметка "Юробанк България"АД
BG32BPBI79311045884701, BIC Code BPBIBGSF.
или в касата на дружеството, находяща се на адреса на управление.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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Дата: 16/03/2015 дд/мм/гггг

Час: 16:00

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферта или за участие на
избраните кандидати (ако това е известно, в случай на ограничени процедури,
процедури на договаряне и състезателен диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг
ІV.3.6) Език/езици, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията
за участие
Всеки от официалните езици на ЕС
Официален/ни език/езици на ЕС:
BG
DA
EL
GA
LT
NL
RO
FI
ES
DE
EN
IT
HU
PL
SK
SV
CS
ET
FR
LV
MT
PT
SL
Други: ________
ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни: 120 (от датата, която е посочена за
дата на получаване на офертата)
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 17/03/2015 дд/мм/гггг
Час: 10:00
(в приложимите случаи) Място: гр.София, Студентски град, бл.5, ет.2 "Студентски столове и
общежития "ЕАД
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите
Да
Не
(в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
отваряне:
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и на
други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата,
в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VІ.1) Информация относно периодичното възлагане (в приложимите случаи)
Tова представлява периодично повтаряща се поръчка
Да
(ако да) Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

VІ.2) Информация относно средства от Европейския съюз
Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средстава
от Европейския съюз
(ако да) Позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

Да

Не

Не

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
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VІ.4) Процедури по обжалване
VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес
бул. Витоша № 18
Град
Пощенски код
София
1000

Адрес за електронна поща
cpcadmin@cpc.bg
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Държава
Република
България

Телефон
02 9884070
Факс
02 9807315

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби:
Жалбите се подават от лицата по чл.120, ал.8 в 10 - дневен срок от
уведомяването за съответното решение.Жалбата се подава
едноврлеменно до Комисията за защита на конкуренцията и до
възложителя.
VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на
жалби
Официално наименование
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Държава

Телефон
Адрес за електронна поща

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 02/02/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ
І) Адреси и места за контакт, от които може да бъде получена допълнителна
информация
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІ) Адреси и места за контакт, от които могат да бъдат получени спецификации и
допълнителни документи
Официално наименование
Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени
офертите/заявленията за участие
Официално наименование

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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Национален идентификационен № (ЕИК)
Пощенски адрес
Град

Пощенски код

Място/места за контакт

Телефон

Държава

На вниманието на
Адрес за електронна поща

Факс

Интернет адрес (URL):
IV) Адрес на другия възлагащ орган, от името на когото възлагащият орган извършва
покупка
(Използвайте приложение А, раздел IV толкова пъти, колкото е необходимо)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 1 Заглавие на обособената позиция: МЕСО,МЕСНИ ПРОДУКТИ И
РИБА
1) Кратко описание
Свински бут замразено , без кост, Свински бут охладено , без
кост,Свински врат замразен , без кост,Свински врат охладен , без
кост, Свински гърди замразено без кост, Свински котлет
замразен,Свински котлет охладен,Свински бут охладен с кост,Свински
гърди охладено, с кост,Свинска плешкаохладено , без кост,Свински
черен дроб охладен,Свински джолан замразено,Шкембе замразено,
телешко,Телешки шол замразено,Телешка плешка замразено , без
кост,Телешки джоланзамразено, Каймаохладена 60/40/св/тел/ , пакет 1
к, Каймаохладена, за скара, пакет 1 кг.,Карначе охладени в тарелки
по 0.500 кг,Кебапче70 гр в тарелки,Кюфте 70 гр в тарелки,Кебапче
пилешко 70 гр в тарелки,Кюфтепилешко- 70 гр в тарелки
Агне цяло замразено,Агнешки комплект,охладен,Агнешки комплект
замразено,Заешко месоцял заек замразен,Кренвиршисвински, варено
пушени,Кренвирши пилешки, варено пушени,Кренвиршителешки, варено
пушени,Луканка сурово сушена,
Луканков салам сурово сушен,Наденица македонска, варено
пушена,Наденица варено пушена,Наденицасурова,Наденицасръбска сурово

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef

15

Партида: 01287

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

сушена,Сух колбас трайно варен пушен,Суджуксурово сушен,Суджукза
скара полусух,Шунка 1 кг, Шунка 0.300 кг.,Свинско филе пушено 1
кг.,Свинско филе пушено охладено, разф. 0.200 кг,Свински бут пушено
охладено, разф. 1 кг.,Пуешко филе пушено охладено, разф. 1
кг,Пуешко филе пушено охладено, разф. 0.200 к, гКолбас пресен
камчия, хамбурски, телешки, Филе пангасиус замразено, Филе скумрия
замразено,Филе хек замразен,Скумриязамразена, размер 200/400, цяла,
Шаран охладен, Бекон без кожа плоча,Сарфалади,Създърма,Наденица с
кашкавал,Салам закуска,Сушеница,Пилешко бутче замразено,Пилешко
бутче охладено,Пилешко филе замразено,Пилешко филеохладено,Пилешка
пържолазамразена от бут,
Пилешки крилца Ззамразени,Пилешко шишче замразени , по 0.100
кг,Пилезамразено ,бр .от 1.300 ДО 1.500 кг.,Пилешки дробчета
замразени,Пилешки хапки замразени,Пилешки воденички замразени.

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

15000000

Допълнителен/ни обект/и

15100000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Количеството и обема са описани в документацията за участие
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
3433288.74 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 2 Заглавие на обособената позиция: МЛЯКО И МЛЕЧНИ
ПРОДУКТИ
1) Кратко описание
Кисело мляко масленост 3.6 %, кофичка 0.400 кг.,Кисело мляко
масленост 2 %, кофичка 0.400 кг,Кисело мляко плодово, кофичка 0.200
КГ., Кисело мляко с мюсли , 0.290 кг,Кисело мляко с корнфлейкс
0.125 кг,Айрян0.300 кг кофичка,Краве мляко пряснокутия, 3 %
масленост, Краве мляко прясно кутия, 1.5 % масленост,Сирене краве
кутия ПВС, 16 кг,Сирене кравевакуум 1 кг,Сирене кравевакуум 0,250
кг, Сирене крема пакет 0,125кг,Кашкавал Витошапита от 7 кг до 9
кг,Кашкавал Витоша пита 1 кг,Кашкавал Витошапита 0.200 кг,Кашкавал
Витоша пита 0.500 кг,Кашкавалено роле разфасовка 0.200-0.300 кг
Краве масло пакет 0.125 кг, Топено сирене кутия 0.140 кг,Салата
снежанка пакет 5 кг,Салата рускапакет 5 кг,Изварапакет 1 кг,Млечен
десерт кофичка 0.115 кг,Сирене бяло растително вакуум 1
кг,Катък,Салата пиле пакет 5 кг,Салата европейскапакет 5 кг,Салата
Баварскапакет 5 кг,Салата тиквички пакет 5 кг,Салата къополу пакет
5 кг.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

15000000

Допълнителен/ни обект/и

15500000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Количеството и обема на доставките са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
1264959.99 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 3 Заглавие на обособената позиция: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ
1) Кратко описание
Домати,Гъби - пресни,Краставици,Зеле,Копър,КартофИ, Лук - зрял, Лук
-зелен, Магданоз,Моркови,
Пипер/зелен/червен/,Тиквички,Чесън,Марул,Патладжан,Спанак,Целина,Ба
нани,Портокали,Ябълки,Лимон,Мандарини,Киви,
Грейпфрут,Грозде,Диня,Тиква,Праз луК,Репички,Чесън пресен
зелен,Праскови Нектарини,Пъпеш Кайсии, Череши.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15000000

3) Количество или обем
Количеството и обема на доставките са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
726793.39 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 4 Заглавие на обособената позиция: БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ
1) Кратко описание
ГорчицаPVC 0.500 кг,Маслини кутия 2.500 кг, размер 91-100,Маслини
вакуум 0.500 кг,Пастет свински -кутия 0.180,Русенско варено кутия
0.180,Оцет винен, бутилка 0.700 л, Олио слънчогледово рафинирано,
PVC 1л, Олио слънчогледоворафинирано, PVC 5л,Сухо
млякообезмаслено , разфасовка 1кг.,Сухо мляко обезмаслено ,
разфасовка 5 кг,Соев сос1 л,Маргарин кутия 0.250 кг.,Маргарин кутия
0.500 к,гПодправка за скара пакет 0.040
к,гПодпр.универс.,зеленчукова пакет 0.125 кг.,Сол,йодиранапакет 1
кг.,Червен пиперпакет 0.100 кг,Черен пиперпакет 0.010 кг, млян , на
зърна,Чубрица ронена пакет 0.010 кг,Джоджен сух пакет 0.010
к,Дафинов лист пакет 0.010 кг,Канелапакет 0.010 кг.,Кимион пакет
0.010 кг,Ванилия пакетчеКартофено пюреплик 1 кг,Бульонпилешки,
зеленчуков, 0.010 кг кубче,Брашнопакет 1 кг,Брашночувал,Боб - зрял
пакет 1 кг,Боб - зрял чувал
Леща пакет 1 кг.,Леща чувал, Оризпакет 1 кг,Фиде пакет 0.400
кг,Макарони пакет 0.400 кг,Спагети пакет 0.500 кг,Юфкапакет 0.500
кг,Бяла кристална захар пакет 1 кг,Майонеза PVC бутилка 0.900
к,Майонеза кутия 0.200 кг,
Грис пшеничен пакет 1 кг,Нишесте пшеничнопакет 0.060 кг,Яйца размер
М 53-63 гр кашон 180 бр.,Замразен микс пакет 2.500 кг
Печена капия замразена пакет 2.500 кг,Замразена царевица пакет
2.500 кг,Замразен спанакпакет 2.500 кгЗамразен грахпакет 2.500
кгЗамразен зелен фасулпакет 2.500 кг,Замразени моркови пакет 2.500
кг,Замразен гювеч пакет 2.500 к,г
Бадеми сурови пакет 1 кг.,Нес кафе 3 в1 пакетче 0.018 кг,Кафе
пакетче 0.100 кг,Вино червено 0.700,Чипс пакет 0.060 кг,Халва таханразфасовка 0.250 кгСолетипакет - 0.060кг.Солети с
кашкавал,подправки пакет - 0.060кг.,Консерва скумриякутия - 0.160
кг.,Консерва риба тон кутия 0.185 кг.,Консерва копъркакутия 0.160
кг.

2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef

15000000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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15800000

3) Количество или обем
количеството и обема на доставките са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
843197.73 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 5 Заглавие на обособената позиция: ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ
1) Кратко описание
Хляб бялнарязан 0.700 кг
Хляб пълнозърнест 0.650 кг
Питка бяла 0.100 кг
Галетапакет 1 кг
Козунак1 кг
Сухарпакет 0.500 кг
Козуначено руло1 кг
Бутер тесто замразено пакет
Тесто пакет - охладено
Питка - джоб бяла
Кори за баница пакет 0,400
Кори за баница пакет 0,500
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef

15000000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)
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15800000
15810000

3) Количество или обем
Количеството и обема на доставките са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
182819.56 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 6 Заглавие на обособената позиция: ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ
1) Кратко описание
Кроасани пакет 0.065 кг,Вафла шоколадова , опакована 0.038 кг,Вафла
шоколадова , опакована 0.055 кг,Вафлас фъстъци 0.040 кг,Вафли
локумена 0.060 кг,Вафлашоколадова, лешник 0.052 кг,Вафла
обикновена, пакет - 0.250кг.Течен шоколадразфасовка
0.200 ,Шоколад,фин млечен 0.100 кг,Шоколад,фин млечен
0.90кг,Шоколад фин,млечен,с лешници, 0.100 кг
Шоколаднатурален 0.090 кгШоколади 0.025 кг.Шоколадов десерт
какао,кокос 0,032 кгШоколадов десерт какао,кокос 0,051 кг,
Бисквитиобикновени , пакет 0.160 кг,Бисквити чаени, пакет 0.150
кг,Пастипарче 0.100 кг с крем,Торта парче 0.100 кг,Еклерипарче
0.080 кг,Толумбичкипарче 0.080 кг,Реване парче 0.100 кг,Бишкоти
пакет,Баклавапарче 0.100 кг,Десерт пакет 0.100 кг.,Соленки дребни
пакет - 0.190кг.
Мини кекс пакет - 0.300 кг.,Шоколадово рулопакет - 0.200кг.,Мини
УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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рулопакет - 0.030 кг.Меденкаединична опаковка 0.050 кг,Суха паста
пакет - 0.035 кг.,Суха паста кутия -16 бр, Холидейки
0.015кг.,Кроасани минипакет 0.090 к, Сладоледединични
опаковки,Сладолед кутия.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

15000000

Допълнителен/ни обект/и

15800000
15830000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Количеството и обема на доставките са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
960137.69 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 7 Заглавие на обособената позиция: НАПИТКИ
1) Кратко описание
Сок натурален кутияСок натураленкутияСок натураленкутияСок натураленкутияСок натураленкутияУНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef

-

портокал - 1 л. - 100 %
ананас- 1 л. - 100 %
праскова- 1 л. - 50 %
кайсия- 1 л. - 50 %
банан- 1 л. - 50 %
22

Партида: 01287

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

Сок натураленкутия- - мултивитамин- 1 л. - 100 %
Сок натураленкутия- - вишна- 1 л. - 25 %
Сок натураленкутия- - круша- 1 л. - 50 %
Сок натураленкутия- - горски плод- 1 л. - 25 %
Сок натураленкутия- - касис- 1 л. - 35 %
Сок натураленкутия- - грейфрут- 1 л. - 40 %
Сок натураленкутия- - арония- 1 л. - 35 %
Сок натураленкутия- - зелена ябълка 1 л. - 100 %
Сок натурален кутия 0.250 л
Студен чай праскова - 0.5л
Сироп Арониябутилка 1 л
Нектар бутилка 0.500 , кайсия, праскова
Сок пунш - 2л
Минерална водагалон
Минерална водабутилка 0,500
Минерална водабутилка 1,5 л
Газирана плодова напиткабутилка 0,500
Кола бутилка 0,500
Енергийна напиткабутилка 0,300
Енергийна напиткабутилка 0,500
Газирана напитка-швепсбутилка 0,500
Бирабутилка 0,500
Бирабутилка 1,500
Бирабутилка 2,0
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

15000000

3) Количество или обем
Количеството и обема на доставките са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
455099.19 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции

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

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ
Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
"Доставка на хранителни продукти, необходими за студентските
столове на "Студентски столове и общежития"ЕАД в градовете: София,
Велико Търново,Габрово, Русе,Пловдив, Стара Загора, Сливен, Ямбол
по осем обособени позиции: 1. "МЕСО, МЕСНИ ПРОДУКТИ И РИБА"; 2 ."
МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ"; 3. " ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ"; 4.
"БАКАЛИЯ И КОНСЕРВИ";
5. "ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ"; 6." ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ";7. " НАПИТКИ", 8."
ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ".
Обособена позиция №: 8 Заглавие на обособената позиция: ПРЕРАБОТЕНИ ЗЕЛЕНЧУЦИ
1) Кратко описание
Грах стерилизиран буркани 0.680 кг,Зелен фасул стерилизиран буркани
0.680 кг,Чушлета - люти - стерилизирани буркани 0.300 кг,Капия
пчена,белена буркани 0.680 кг,Гювеч буркани 0.680 кг,Кисели
краставици буркани 0.680 кг,Кисело зеле буркани 1.500
кг/3.000кг.,Домати цели белени буркани 0.680 кг,Доматено пюре 12%
буркани 0.700 кг,Лютеница буркани 0.314 кг,Лютеница буркани
0.560кг,Кетчуп PVC 0.500 кг,КетчупPVC 0,900 кг.,Паприкаш буркани
0.680 кг,Гъби стерилизирани цели
буркани 0.680 кг,Сладка царевицабуркани 0.300 кг,Туршия - царска
буркани 1.700 кг,Картофи бланширанипакет 2.500 кг,
Фурми пакет 1 кг,Стафидипакет 1 кг,Бадемипечени пакет 1 кг,Бадеми
печени пакет 0.100 кг,Фъстъци печени пакет 0.100 кг,
Конфитюр кайсия, праскова- буркан 0.350 кг.
2) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

15000000

Допълнителен/ни обект/и

15300000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

3) Количество или обем
Количествата и обема са описани в документацията
(ако това е известно, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
318169.99 Валута: BGN
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: 36 или в дни ________ (считано от датата на възлагане на
поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
5) Допълнителна информация относно обособените позиции
Позицията е запазена за участие на специализирани предприятия или
кооперации на хора с увреждания

УНП: a5791165-9be6-413e-8f35-32936e761bef
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(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ В1 - ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
Категории услуги, посочени в раздел ІІ: Обект на поръчката
Директива 2004/18/ЕО
Категория №(1) Предмет
1
Услуги по поддръжка и ремонт
2
Услуги на сухопътния транспорт(2), включително услуги с бронирани автомобили и куриерски
услуги, с изключение на превоз на поща
3
Услуги на въздушния транспорт за превоз на пътници и товари, с изключение на превоз на поща
4
Превоз на поща по суша(3) и по въздух
5
Далекосъобщителни услуги
6
Финансови услуги: а) застрахователни услуги, б) банкови и инвестиционни услуги(4)
7
Компютърни и свързаните с тях услуги
8
Услуги за научноизследователска и развойна дейност(5)
9
Счетоводни и одиторски услуги, водене на книги
10
Услуги по проучване на пазара и изследване на общественото мнение
11
Консултантски услуги по управление(6) и свързани с тях услуги
12
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически
изпитвания и анализи
13
Рекламни услуги
14
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
15
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
16
Услуги по събиране и третиране на отпадъци, включително канализационни води; санитарни и
сходни услуги
Категория №(7) Предмет
17
Услуги на хотели и ресторанти
18
Услуги на железопътния транспорт
19
Услуги на водния транспорт
20
Спомагателни и допълнителни услуги в транспорта
21
Юридически услуги
22
Услуги по набиране и предоставяне на работна сила(8)
23
Детективски и охранителни услуги, с изключение на услуги с бронирани автомобили
24
Образователни услуги и услуги, свързани с професионално обучение
25
Услуги на здравеопазването и социалните дейности
26
Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията(9)
27
Други услуги
(1)Категории услуги по смисъла на член 20 от Директива 2004/18/ЕО и приложение II A към нея.
(2)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(3)С изключение на услугите на железопътния транспорт по категория 18.
(4)С изключение на финансови услуги във връзка с издаването, продажбата, покупката или прехвърлянето на ценни
книжа или други финансови инструменти, и услуги на централни банки. Също така се изключват: услугите,
включващи придобиването или наемането, независимо с какви финансови средства, на земя, съществуващи
сгради или друго недвижимо имущество, или във връзка с права върху такива. Договорите за финансови услуги,
които са сключени едновременно със, преди или след договора за придобиване или наем, независимо от тяхната
форма, обаче се подчиняват на правилата на директивата.
(5)С изключение на услуги за научноизследователска и развойна дейност, различни от тези, при които ползите
възникват изключително в полза на възлагащия орган за негова употреба при провеждането на собствените му
дейности, при условие че предоставената услуга е изцяло платена от възлагащия орган.
(6)С изключение на услуги по арбитраж и помирение.
(7)Категории услуги по смисъла на член 21 от Директива 2004/18/ЕО и приложение ІІ Б към нея.
(8)С изключение на трудови договори.
(9)С изключение на договори за придобиването, разработването, производството или съвместното производство на
програмен материал от излъчващи организации и договори за програмно телевизионно време.
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