
Партида: ВЙМЮРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba , аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.bg

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА 
ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП

[^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата:............  Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 09/12/2019
дд/мм/гггг

Ж JL

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 363
Поделение:________
Изходящ номер: 485 от дата 09/12/2019 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование:
СУ за УУС „Проф. д-р Ст. Велинов"

Национален регистрационен номер:
000454864

Пощенски адрес:
ул.Прохлада № 1
Град:
Пловдив

код NUTS:
BG421

Пощенски код:
4300

Държава:
BG

Лице за контакт: Телефон:
Златина Стаматова 032 624126
Електронна поща:
ssudus.plovdiv@abv.bg

Факс:
032 624126

Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
http://ssudus.com/
Адрес на профила на купувача (URL):
http://ssudus.com/

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

| Строителство 53 Доставки ГПУслуги

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)

Предмет на поръчката 41666
Доставка на хранителни продукти за нуждите на СУ за УУС „Проф. д-р Ст.
Велинов" гр.Пловдив за една година
Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000

Доп. предмети 15100000
15200000
15300000
15400000
15500000
15600000

УНП: e879566e-f4cd-49ae-9472-0c3907ac264c 1

mailto:pk@aop.ba
http://www.aop.bg
mailto:ssudus.plovdiv@abv.bg
http://ssudus.com/
http://ssudus.com/


Партида: ВЙЗФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

15800000

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 18/12/2019 дд/мм/гггг Час: 16:00

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със 
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

Да □  Н е К

РАЗДЕЛ V___________________________________________________
Друга информация (по преценка на възложителя)
Всяка оферта за участие задължително трябва да съдържа: 1. Оферта
(образец № 1); 2. Декларация по чл. 54, ал.1 от ЗОП (образец № 2);
3.Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец №
3);4.Списък на техническите средства по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП
(образец № 4); 5. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП
(образец № 5); 6. Списък на доставките, които са идентични или сходни с
предмета на поръчката, изпълнени през последните три години по чл. 64,
ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец №6); 7. Декларация по чл. 3 и чл. 5, т. 3 от
Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 
регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици (образец №7 ); 8. Декларация
по чл. 39, ал. 3, т. 1, „д" от ППЗОП (образец № 8); 9. Техническо
предложение (образец № 9);10. Ценово предложение (образец № 10);11. Копия 
от документи за собственост, договори за наем и документи за лизинг на 
транспортните средства, регистрирани в ОДБХ;12.Заверени от участника 
копия на удостоверения за регистрация на транспортните средства в 
ОДБХ;13. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на 
обектите за търговия с храни включително от животински произход;14. Копие 
на документ за собственост, договор за наем или право на ползване на 
регистрираните в ОДБХ обекти; 15. Нотариално заверено пълномощно в 
случай, че офертата и/или останалите документи не са подписани от 
законния представител на участника; 16. Списък на документите, 
представени от участника;
Неразделна част от обявата са: образец на ценово предложение, изисквания 
на възложителя и указания към участниците, съдържащи пълно описание на 
предмета на поръчката, критерий за възлагане на поръчката, образци на 
оферта, техническо и ценово предложение, на изискуемите с обявата 
декларации и проект на договор, които могат да бъдат намерени на адреса, 
посочен в настоящата информация. Офертата се представя в запечатана 
непрозрачна опаковка, надписана с наименованието, адрес, телефон, 
елекронен адрес и предмета на поръчката. Офертите се подават в 
канцеларията на СУ за УУС „Проф. д.р Ст. Велинов" , гр.Пловдив 
ул."Прохлада” № 1 всеки работен ден от 8,30 ч. до 16,00 ч. Отварянето на 
офертите ще се извърши на 19.12.2019 г. от 10 ч. в Методичен кабинет в 
сградата на СУ за УУС "Проф. д-р Ст.Велинов" гр. Пловдив при условията на 
чл.97, ал.З от ППЗОП.
Безплатен достъп до документацията е осигурен на посочения по-горе 
интеренет адрес/профил на купувача/.
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Дата на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/12/2019 дд/мм/гггг___________________
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