Партида: 00515

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
Публикуване на притурката към Официален вестник на Европейския съюз
ул. Мерсие №2, 2985 Люксембург, ЛЮКСЕМБУРГ
Факс: (352) 29 29 42 670 Адрес за електронна поща: ojs@publications.europa.eu
Информация и онлайн формуляри: http://simap.europa.eu
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА
Директива 2004/18/ЕО
Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
ИА "Военни клубове и военно-почивно дело"
Национален идентификационен № (ако е известен):
129008829
Пощенски адрес
бул. Цар Освободител № 7
Град
Пощенски код
София
1000
Място/места за контакт
Телефон
02 9221501
На вниманието на
Вяра Тодева
Адрес за електронна поща
Факс
vyara_todeva@militaryclubs.bg
02 9221510
Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):
www.militaryclubs.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
www.militaryclubs.bg
Електронен достъп до информация (URL):
www.militaryclubs.bg
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)
I.2) Вид на възлагащия орган
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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 и напитки на едро за нуждите на
хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и
военно – почивно дело”
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
(Моля, вижте приложение В1
Проектиране и
Лизинг
относно категориите услуги)
изпълнение
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
Република България,
ИА “Военни клубове и военно – почивно дело”,
хотели и почивни домове, както следва:1. к.к.Боровец - х-л
„Олимп”, ВПД „Боровец”,2.ВПД Рибарица,3. х-л „Шипка”, гр. София,
4. ВПД „Картела”, община Батак; 5. х - л „Хармония” к.к.Пампорово,
6.ВК „Бургас”, гр.Бургас, 7.ВК „Ямбол”, 8.ВПД „Созопол”, 9.ВПД
„Несебър”, 10.Вилно селище „Чайка”, гр. Обзор, 11.ВПД „Сарафово”,
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гр. Бургас 12. гр.Варна, к.к.”Св.Св. Константин и Елена” - х-л
„Флагман”, х-л „Адмирал”, х-л „Маяк”, х-л „Фрегата”; 13. гр. София
- Резиденция “Лозенец” и Централен военен клуб
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 и напитки на едро за нуждите на
хотелите и почивните домове, управлявани от ИА “Военни клубове и
военно – почивно дело”
ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)
Основен
речник
Основен обект

15000000

Допълнителен/ни обект/и

15800000

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

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:
само една
една или повече
всички обособени
обособена позиция
обособени позиции
позиции
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ІІ.1.9) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти
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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)
Прясно мляко -44553 л,Кисело мляко- 155955 бр, Цедено мляко-1071
кг,Сирене бяло саламурено - 37692 кг,Сирене крема -1164 бр, Сирене
Моцарела- 657 кг,Синьо сирене -251 кг, Кашкавал от краве мляко22371 кг,Кашкавалено роле с шунка – 1293 кг, Топено сирене – 31422
бр, Сметана за готвене- 1446 л, Сметана сладкарска – 501 л, Сметана
течна за кафе- 31440 бр, Сметана суха - 21300 бр, Масло краве 5781 кг, Масло краве 10 гр - 789156 бр, Извара- 1377 кг, Кисело
мляко плодово – 7260 бр, Кисело мляко закуска - 1127 бр, Кисело
мляко плодово – 1287 кг, Айрян – 5355 бр, Сухо мляко - 2385кг,
Сладолед -98190 бр, Сладолед 150 мл-157806 бр, Сладолед 200 мл34104 бр, Пиле грил - 5950кг, Пилешки бутчета- 48120 кг, Пилешко
филе- 36912 кг, Пилешко шишче- 3431 кг, Пилешка пържола бут- 7039
кг, Пилешки воденички -2217 кг, Пилешки дробчета -2544 кг, Пилешки
крилца- 720 кг, Панирани пилешки хапки- 3099 кг, Агнешки комплект5059 кг, Агнешко месо- 490 кг,Свински бут без кост- 35572 кг,
Свински врат без кост- 28194 кг, Свински котлет- 6417 кг,Свински
шишчета -2214 кг, Свинско бонфиле- 3021 кг, Свинско шкембе1208
кг, Панирани свински хапки -1849 кг, Телешки шол - 1553 кг,
Телешко шкембе - 546 кг, Кайма смес-19764 кг,Кайма смес за скара3990 кг, Кебапчета - 190146 бр, Кюфтета- 173310 бр, Карначета- 4348
кг, Кренвирши - свински-4125 кг, Кренвирши пилешки-6125 кг,
Кренвирши телешки- 1742 кг, Наденица – 7026 кг,Пресен салам – 1722
кг, Бекон плоча- 4472 кг,Луканка- 2940 кг, Луканков салам- 1581
кг, Пушено филе - 9435 кг, Сух колбас - 7234 кг, Филе Елена -441
кг,Шунка - 10724 кг, Скумрия замразена – 2805 кг, Филе скумрия8745 кг, Филе бяла риба- 1740 кг, Филе пангасиус- 5322 кг,Пъстърва
-6705 кг,Ориз- 12666 кг , Брашно - 10170 кг, Хляб бял- 133216 кг,
Хляб пълнозърнест- 5257 кг, Хляб типов - 9456 кг,Макарони-5460 бр,
Фиде - 3654 бр, Юфка- 2109 бр, Кус кус – 3645 бр, Спагети – 2862
бр, Мюсли- 1440 бр, Кори -864 бр,Бутер тесто -843 бр, Корнфлейкс855 кг,Сухари - 3306 бр, бр,Солети- 6855 бр, Картофи-49029 кг ,
Чипс-1695 бр, Нишесте- 663 кг, Бланширан картоф – 70532 кг,
Картофено пюре – 1516 кг, Боб- 5148 кг, Леща- 1818 кг, Бадеми195 кг, Кашу – 57 кг, Лешници – 151 кг, Орехови ядки- 377 кг,
Фъстъци -256 кг, Захар- 1259250 бр, Захар кафява тръстикова –
22290 бр, Мед ПВЦ 0,015 кг- 432210 бр, Ванилия- 45000 бр,
Универсална подправка - 978 кг, Галета– 1428 кг, Дафинов лист- 1290
бр, Джоджен,сух - 33 кг, Канела- 1404 бр, Сода бикарбонат - 172
бр, Чубрица ронена- 11760 бр, Червен пипер – 5814 бр, Черен
пипер - 3447 бр,Домати – 98206 кг, Краставици- 94624 кг, Зеле
прясно-31110 кг, Моркови- 12778 кг, Лук кромид зрял – 32043 кг,
Пипер сладък- 17274 кг, Патладжан – 1141 кг, Тиквички – 7441 кг,
Копър- 20472 вр, Магданоз- 44652 вр , Марули- 17262 бр, Целина –
868 кг, Целина глави с листа- 2796 бр, Чесън сух - 500 кг, Грах
консерва- 2754 бр, Гъби консерва- 16551 бр, Гювеч консерва- 1767
бр, Доматено пюре- 2762 бр, Домати консерва - 21633 бр, Зелев листУНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0
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810 бр, Зелен фасул – 7242 бр, Капия печена белена – 35859 бр,
Корнишони – 3927 бр, Кисело зеле – 471 бр, Ловджийска салата –
1306 бр, Лютеница- 8124 бр, Люти чушки шипка -1100 бр, Паприкаш
консерва- 1977 бр, Туршия смесена- 638 бр, Замразен зелен фасул898кг, Замразен спанак- 600 кг, Замразена грах -2655 кг, Замразена
царевица- 4528 кг , Замразени броколи- 629 кг, Замразени зеленчуци
микс- 11594 кг, Маслини-13614 кг, Банани- 29658 кг, Грейпфрут1184 кг, Грозде-6095 кг, Дини-66497 кг, Кайсии- 13829 кг, Киви1017 кг,Круши -10233 кг, Лимони- 5231 кг, Мандарини- 6699 кг,
Портокали – 9147 кг, Праскови- 33535 кг, Пъпеши- 17709 кг,
виж поле VI.3
(в приложимите случаи, посочете само с цифри) Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:
7867064.81 Валута: BGN
Съгласни ли сте тази информация да бъде публикувана в РОП?
Не
Да
или Обхват: между ________ и ________ Валута:
ІІ.2.2) Информация относно опциите (в приложимите случаи)
Опции
Да
Не
(ако да) Описание на тези опции:
Участниците трябва да имат възможност да осигурят и други продукти,
извън посочените в раздел III "Пълно описание на обекта на
поръчката" от документацията, като в този случай, същите се
заявяват от Възложителя за включване в бюлетина на САПИ и се
заплащат по цени, посочени в същия.
(ако това е известно) Прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: 36 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):
1. Гаранция за участие в размер на 78 670,65 лв. Гаранцията за
участие се представя под формата на банкова гаранция, която се
прилага в оригинал, или парична сума (представя се копие от
банковия документ за внасяне на сумата), преведена по следната
банкова сметка на ИА "Военни клубове и военно-почивно дело": BG 41
DEMI 9240 3300 1248 96, ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД ; BIC : DEMIBGSF.
УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0
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При представяне на банкова гаранция за участие, тя следва да е с
валидност не по-малко от 10 дни след изтичане срока за валидност на
офертата. Задържането, усвояването и освобождаването на гаранцията
за участие става по реда на чл. 61 и 62 от ЗОП. 2. Гаранция за
изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора без ДДС под
формата на банкова гаранция или парична сума. Условията за
освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са описани в
проекта на договор, част от документацията за участие.
ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на
разпоредбите, които ги уреждат:
Възложителят заплаща доставените хранителни продукти по банков път
в срок до 30 дни след представяне на фактура и търговски документ
за доставката. Оферираната доставна цена за всеки артикул ще се
актуализира два пъти месечно за плодове и зеленчуци и веднъж
месечно за останалите продукти от предмета на поръчката, като се
запази процентното съотношение между цената, оферирана от участника
обявен за изпълнител и осреднената цена на едро за отделните
хранителни продукти за страната, обявена в периодичния бюлетин на
"Системата за агропазарна информация" ЕООД (САПИ ЕООД) и валидна
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 изисква да се създаде юридическо лице, когато
участникът, обявен за изпълнител, е обединение на физически и/или
юридически лица. Новосъздаденото юридическо лице е обвързано от
офертата на обединението. Участник в процедурата поръчка може да
бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо
лице, както и техни обединения.
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:
Обстоятелства, наличието на които води до отстраняване на
участниците: Наличие на обстоятелства по чл.47, ал. 1, ал. 2, т. 1,
4, 5 и ал. 5 от ЗОП. Непредставяне на документи по чл. 56, ал. 1 от
ЗОП, изискани от възложителя. От участие в процедурата се
отстранява участник, който е представил оферта, която е непълна или
не отговаря на условията, посочени в документацията за участие,
както и участник, който не участва за всички артикули от предмета
на поръчката . Участниците имат право да представят само една
оферта за всички артикули. Участник, който не е изпълнил
изискването на Възложителя да оферира изпитване на минимум два
артикула от всеки раздел (с изключение на раздел 5) от пълното
описание на предмета на поръчката, част от документацията за
участие, за всяко тримесечие от срока на договора и/или не е
представил в офертата си протокол/и за изпитване (или протоколи за
оценка на съответствието за пресни плодове и зеленчуци ) за минимум
два артикула от всеки раздел (с изключение на раздел 5), се
отстранява от процедурата. Отстранява се от участие участник, който
е представил в офертата си протокол/и за изпитване (или протоколи
за оценка на съответствието за пресни плодове и зеленчуци),

УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0
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който/които не доказва/т съответствие на изпитваната/ите стока/и с
оферираните и описани в сертификационните предложения
характеристики на артикула/ите, както и на изискванията на
възложителя, посочени в техническото задание. Участник се
отстранява от процедурата и когато не отговаря на минималните
изисквания на Възложителя, посочени в обявлението и Документацията
за участие.
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:
Участниците следва да представят в Плик № 1 "Документи за подбор":
1. Оферта по образец №1 с посочен срок на валидност на офертата; 2.
Пълномощно (оригинал или нотариално заверено копие), в случай че
офертата или друг документ от нея не е подписан от участника или
законния му представител. 3. Представяне на участника, което
включва: а) 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 кандидатът или участникът е установен, както и адрес,
включително електронен, за кореспонденция при провеждането на
процедурата; б) декларация по чл. 47, ал. 9 - Образец № 4; в)
удостоверение за регистраця за търговия на едро с храни от
животински и от неживотински произход, включващо списък на групите
храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп.
директор на БАБХ) по предмета на обществената поръчка, издадено
след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от ЗХ. При
участник чуждестранно физическо или юридическо лице, същото следва
да представи еквивалентен документ/документи, издаден/и в
държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на
едро с храни. При участник обединение, което не е юридическо лице
документите по по т. 3 б. а) и б) по-горе се представят за всяко
физическо или юридическо лице, включено в обединението. Всяко
физическо/ юридическо лице, включено в обединението, което ще
извършва дейност, за която е необходима посочената регистрация,
следва да представи удостоверения за регистрация по чл. 12 от
Закона за храните, за търговия на едро с храни, с обхват обхващащ
групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД 11-919/ 05.08.2011
г. на Изп. Директор на БАБХ), съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението. 4. При участник обединение,
същият следва да представи 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. 5.Оригинал на
банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена
гаранция под формата на парична сума. 6. Доказателства за
икономическо и финансово състояние, посочени в раздел III.2.2 от
настоящото обявление; 7. Доказателства за техническите възможности
и квалификация на участника, посочени в раздел III.2.3 от
УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0
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настоящото обявление; 8. декларация за липса на свързаност с друг
участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП и за липса
на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т.2 ЗОП - по образец - Образец №
5; 9. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП за работи от предмета
на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и
съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Образец № 6.
Всеки от подизпълнителите трябва писмено да декларира своето
съгласие за участие в изпълнението на поръчката, както и липсата на
обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП.Подизпълнителите
удостоверяват тези обстоятелства със следните документи, които се
прилагат към офертата на участника: декларация по чл. 55, ал. 5 от
ЗОП за съгласие за участие като подизпълнител (оригинал) - Образец
№ 6.1; декларация по чл. 47, ал. 8 от ЗОП – Образец № 6.2.;
декларации по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образци с №№ 11
и 12; 10. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП - Образец № 10;
11.Декларация по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 11; 12.
Декларация по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРС - Образец № 12; 13. Списък на
документите и информацията съдържащи се в офертата, подписан от
участника.
Участниците следва да представят в Плик № 2 "Предложение за
изпълнение на поръчката": 1. Техническо предложение по образец с
приложения съгласно документацията за участие. Участниците следва
да представят в плик № 3 "Предлагана цена": Ценово предложение по
образец.
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:
Финансов ресурс, с който
Участниците могат да доказват
участниците разполагат, в размер
наличието на изисквания от
на 420 000 лева.
възложителя финансов ресурс с
един или няколко от следните
документи:
1. удостоверение от банка;
2. годишния финансов отчет за
2013 г. , когато публикуването
му се изисква от
законодателството на държавата,
в която кандидатът или
участникът е установен. Не се
изисква представянето на
годишния финансов отчет или
някоя от съставните му части,
както и всеки друг документ, ако
са публикувани в публичен
регистър в Република България и
участникът е посочил информация
за органа, който поддържа
регистъра.
Когато по обективни причини
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участникът не може да представи
исканите от възложителя
документи, той може да докаже
икономическото и финансовото си
състояние с всеки друг документ,
който възложителят приеме за
подходящ.
ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са
необходими за оценяване дали са изпълнени
изискванията:
1. Списък на доставките, които
са еднакви или сходни с предмета
на обществената поръчка,
изпълнени през последните три
години, считано до датата на
подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите
и получателите - Образец № 7 .
Към списъка се прилагат
удостоверения, издадени от
получателите или от компетентен
орган, доказващи извършените
доставки и/или се посочва
публичен регистър, в който е
публикувана информация за
доставките.
2. Списък - описание на
транспортните средства, с които
разполага участника - Обрацец №
8, в който се посочва вид,
марка, модел на транспортното
средство, регистрационен номер
с приложени заверени копия на
свидетелства за регистрация-част
I, удостоверяващи
собствеността,категорията и
технически допустима максимална
маса на специализираните
превозни средства, както и
валидни удостоверения за
регистрация издадени от ОДБХ по
реда на чл. 246 ЗВМД на името
на участника или собственика.При
участник чуждестранно физическо
или юридическо лице, същото
следва да представи еквивалентен
документ/документи, издаден/и в
държавата, в която е установен.
3. Заверено копие на

УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0

Изисквано минимално/ни ниво/а: (в
приложимите случаи):
1. Участниците да имат успешно
изпълнена минимум 2 (две)
доставки, еднакви или сходни с
предмета на поръчката през
последните 3 (три) години
(считано до датата за
представяне на оферти).
2. Участниците да разполагат с
минимум 12 специализирани
транспортни средства за превоз
на хранителните продукти, обект
на доставка. Минималния брой
изискуеми транспортни средства
трябва да са регистрирани от
ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД за
превоз на продукти от
животински произход.
3. Участниците следва да
разполагат с обект за търговия
на едро с всички хранителни
продукти, обект на поръчката,
регистриран по реда на чл. 12 от
ЗХ.
4. Участниците следва да
разполагат с внедрена и
сертифицирана система за
управление на качеството по
стандарт ISO 9001:2008 или
еквивалент, с обхват,
съответстващ на предмета на
поръчката и внедрена и
сертифицирана система за
управление безопасност на
храните съгласно стандарат ISO
22000:2005 или еквивалент с
обхват, съответстващ на предмета
на поръчката, като посочените
системи или еквивалентни следва
да са въведни и сертифицирани в
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удостоверение за регистрация за
търговия на едро с храни от
животински и от неживотински
произход, включващо списък на
групите храни (Приложение № 1
към Заповед № РД 11919/05.08.2011 г. на Изп.
директор на БАБХ) по предмета на
обществената поръчка, издадено
след 25.01.2011 г. от
съответната ОДБХ по чл. 12 и сл.
от ЗХ. При участник чуждестранно
физическо или юридическо лице,
същото следва да представи
еквивалентен документ/документи,
издаден/и в държавата, в която е
установен и се намира обекта за
търговия на едро с храни. При
участник обединение, което не е
юридическо лице, всяко
физическо/ юридическо лице
включено в обединението, което
ще извършва дейност, за която е
необходима посочената
регистрация, следва да представи
удостоверения за регистрация по
чл. 12 от Закона за храните, за
търговия на едро с храни, с
обхват обхващащо групите храни
(Приложение № 1 към Заповед № РД
11-919/ 05.08.2011 г. на Изп.
Директор на БАБХ), съобразно
разпределението на участието на
лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в
договора за създаване на
обединението.
4. Сертификат за внедрена и
сертифицирана система за
управление на качеството (СУК),
съгласно изискванията на ISO
9001:2008 или еквивалент и
сертификат за въведена и
сертифицирана система за
управление на безопасността на
храните (СУБХ), съгласно ISO
22000:2005 или еквивалент с
област на приложение, обхващаща
предмета на поръчката и вписани
географското местоположение на
площадката/ите на които се
извършва дейността. Представят
УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0
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обекта, от който ще се извършват
доставките.
5. Всеки участник следва да
разполага с технически персонал
за изпълнение на поръчката,
който да включва най-малко 12
шофьора, притежаващи
свидетелства за управление на
МПС, даващи им право да
управляват декларираните
транспортни средства. Броят МПС
от дадена категория трябва да
съответства на броя на
шофьорите, разполагащи с
правоспособност да ги
управляват. В случай че в
списъка - описание на
транспортните средства са
посочени транспортни средства от
категории N2 или N3 по чл. 149
ЗдвП (с технически допустима
максимална маса над 3,5 т.),
съгласно приложените
свидетелства за регистрация-част
I, съответният брой водачи
следва да разполагат със
свидетелство за управление на
МПС категория С, както и с карта
за квалификация на водача по чл.
7б ЗАвтП. В случай, че
транспортните средства с
допустима максимална маса над
3.5 тона са оборудвани с
дигитални тахографи, съответният
брой водачи следва да разполагат
с Карти за дигитални тахографи Карта на водач на ППС.
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се заверени от участника копия
на сертификатите и акредитацията
на сертифициращата организация
или доказателства за въведени
еквивалентни мерки за
осигуряване на качеството.
Участниците са длъжни да
докажат, че са изпълнили
изискванията по отношение на
националното законодателство при
сертификацията, съгласно
изискванията на стандарти БДС EN
ISO/ IEC 17021 и ISO 22000, като
представят валидни към датата на
издаване на сертификатите
удостоверения по чл. 12 от ЗХ,
издадени от РВМС и РИОКОЗ (или
ОДБХ при удостоверения, издадени
след 25.01.2011 г.) и включващи
всички групи храни по предмета
на поръчката в обхвата на
сертифицираната дейност или друг
документ , издаден от
компетентния орган по
регистрация, доказващ това
обстоятелство.
5. Списък на техническите лица Образец № 9, в който следва да
са посочени данни за минимум 12
шофьора, включващи: име, номер
на свидетелство за управление на
МПС, дата на издаване, орган,
издал свидетелството, категория,
номер на карта за квалификация
на водача и дата на издаване,
ако е приложимо, номер и дата на
издаване на карта за дигитален
тахограф - карта на водача, ако
е приложимо, номер и вид на
договора за наемане на шофьора
от участника.
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:
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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

Да

Не

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

Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне

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
(процедура на договаряне, състезателен диалог)
Прибягване към поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на
Да
обсъжданите решения или на договаряните оферти

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)
УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0
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критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или за
договаряне или в описателния документ
Критерии
Тежест
Предложена цена
50
50
Мерки за осигуряване на превантивен контрол за
безопасността и съответствието на хранителните
продукти, предмет на поръчката

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: 15/12/2014 дд/мм/гггг
Час: 17:30
Платими документи
Да
Не
(ако да, посочете само с цифри) Цена: 5 Валута: BGN
Условия и начин на плащане:
Възложителят публикува документацията за участие в профила на
купувача www.militaryclubs.bg на датата, следваща датата на
публикуване на настоящото обявление в АОП. При изрично искане от
страна на участник да получи документацията и на хартиен носител,
същият следва да заплати нейната цена по следната банкова сметка на
ИА "Военни клубове и военно-почивно дело": BG 88 DEMI 9240 3100
1248 91, ТЪРГОВСКА БАНКА „Д” АД, BIC : DEMIBGSF.
ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 15/12/2014 дд/мм/гггг

Час: 17:30

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
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GA
IT
LV

LT
HU
MT

NL
PL
PT

RO
SK
SL

FI
SV

ІV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месец/и: ________ или в дни: 90 (от датата, която е посочена за дата
на получаване на офертата)
ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 16/12/2014 дд/мм/гггг

Час: 10:00

(в приложимите случаи) Място: ИА "Военни клубове и военно-почивно дело",бул. Цар
Освободител № 7, София
Лица, които са оправомощени да присъстват при отварянето на офертите
Не
Да
(в приложимите случаи)
(ако да) Допълнителна информация относно оправомощените лица и процедурата на
отваряне:
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват
участниците в процедурата или техни упълномощени представители,
както и представители на средствата за масово осведомяване и други
лица при спазване на установения режим за достъп до сградата.

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)
Череши- 739 кг, Ябълки- 36790 кг, Компот ( кайсия праскова) – 1665
бр, Конфитюр – 1476 бр,Конфитюр ПВЦ- 374325 бр, Натурален сок 10452 л, Натурален сок 250 мл- 66084 бр, Нектар кайсия и праскова1812л, Сироп Арония- 9432 бр, Газирана вода – 12960 бр, Газирана
напитка
Български марки - 65808 бр, Газирана напитка
междунородна марка- 35196 бр , Газирана напитка междунородна марка
– 68703 бр, Минерална ,трапезна и изворна вода 10 л - 2619 бр,
Минерална ,трапезна и изворна вода бутилка 0,500 л- 353577 бр,
Минерална , трапезна и изворна вода бутилка 1,5 л – 16530
бр,Енергийна напитка – 936 бр, Бира българска 330 мл- 15387 бр,
Бира българска Кен 500 мл- 29697 бр,Бира българска Бутилка 500 мл
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- 27192 бр , Бира българска Кег 30 л – 405 бр, Бира внос Бутилка
330 мл- 5598 бр, Бяло вино произход България- 3495 бр, Червено
вино произход България- 2097 бр, Пенливо газирано вино- 864 бр,
Водка българска - 621 бр, Водка внос- 120 бр, Ракия обикновенна –
2442 бр, Ракия среден клас- 1026 бр, Бренди произход България- 81
бр, Мастика произход България - 804 бр, Мента произход България
-675 бр, Узо – 156 бр, Джин български -267 бр, Ром български- 75
бр, Вермут – 48 бр, Ликьор внос -93 бр, Уиски произход България –
126 бр, Уиски среден клас внос - 510 бр, Кафе капсула- 33300 бр,
Кафе 3 в 1 -24072 бр, Кафе мляно- 1778кг, Кафе на зърна- 918 кг,
Чай- 12684 бр, Студен чай – 71088 бр, Какао на прах – 117 кг,
Разтворимо кафе- 20910 бр, Яйца кокоши - 246426 бр, Маргарин - 129
кг, Олио - 16148 л, Фритюрна мазнина - 934 л Майонеза – 2069 бр,
Сол ситна- 4791 кг,Пастет свински 0,023кг- 78777 бр,Пастет свински
0,090кг- 2689 бр,Русенско варено – 12042 бр, Сарми зелеви – 692 кг,
Сарми лозови- 2355 кг, Бульон -29172 бр,Сандвичи готови комбинирани
– 11083 кг, Кетчуп - 2281 бр, Соев сос- 347 л, Горчица -793
бр,Кьопоолу- 3844 кг, Европейска салата- 2364 кг, Руска салата4792 кг, Салата от варени картофи- 2094 кг, Снежанка- 23146 кг,
Замразени картофени крокети – 967 кг, Замразени картофени кюфтета –
3787 кг, Оцет- 6678 бр.
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):
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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:
Съгласно чл. 120, ал. 5, т. 1 ЗОП
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

Факс

Интернет адрес (URL):
VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 05/11/2014 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 № (ако е известен):
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 № (ако е известен):
Пощенски адрес
УНП: eacb8173-ae27-40c5-b8a9-4024af25d9b0

16

Партида: 00515

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 5)

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
Национален идентификационен № (ако е известен):
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 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
Архитектурни и инженерни услуги; услуги по градоустройствено планиране и по паркова
12
архитектура;свързани научни и технически консултантски услуги; услуги, свързани с технически
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изпитвания и анализи
Рекламни услуги
Услуги по почистване на сгради и управление на недвижими имоти
Издателски услуги и услуги по печат срещу възнграждение или по договор
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
13
14
15
16

(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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