
1 
 

 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 
 

 
ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  
 

Номер на обявата: [ 1 ] 

  
 

Възложител: [ЦЕНТЪР ЗА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ВЕЛИКО ТЪРНОВО] 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00152 ] 
Адрес: [град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Веселин Узунов] 
Телефон: [062 64 88 43] 
E-mail: [csmpvt@vdsbg.com] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от: 
[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[Х] Друг адрес: http://csmp-vt.com/order.html 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 
 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[] Доставки 
[X] Услуги 
Предмет на поръчката: [Осигуряване във връзка с Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за 
определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки 
към нея на храни и тонициращи напитки за работниците и служителите при 
ЦСМП Велико Търново, в т.ч. от филиалите в градовете Велико Търново, Горна 
Оряховица, Свищов, Елена, Павликени, Полски Тръмбеш и Стражица, работещи 
на 12-часови дежурства и полагащи нощен труд] 
  
Кратко описание: [Избраният изпълнител следва да доставя в срока на договора 
храна и напитки на работници и служители на възложителя] 
  
Място на извършване: [За всяка обособена позиция това е обектът/ите за търговия с 
храни на изпълнителя в съответния град, където се намира филиалът на ЦСМП 
Велико Търново] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [  56 200,00 ] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не 
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Номер на обособената позиция: [ 1  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Велико Търново] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 16 375,00  ] 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Горна Оряховица] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 12 750,00  ] 

Номер на обособената позиция: [ 3  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Свищов] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 9 075,00  ] 
Номер на обособената позиция: [ 4  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Елена] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 4 500,00  ] 
Номер на обособената позиция: [ 5  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Павликени] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4 500,00  ] 
Номер на обособената позиция: [ 6  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Полски Тръмбеш] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 4 500,00  ] 
Номер на обособената позиция: [ 7  ] 
  
Наименование: [Доставка на храна и тонизиращи напитки за работници и 
служители при ЦСМП Велико Търново, филиал Стражица] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 4 500,00  ] 

 
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: [……] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 
  
Икономическо и финансово състояние: [……] 
  
Технически и професионални способности: [Участникът следва да притежава за обекта, в 
който ще осъществява доставките валидно Разрешение за търговия с храни по чл.12 от ЗХ] 
  
 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 
увреждания или на хора в неравностойно положение 
  
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 
[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [Х] Цена и качествени показатели 
      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена  
  
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [Цена на предложението]                                           Тежест: [ 50  ] 
 Име: [Брой търговски обекти, в които ще се осъществява доставката]                                           
Тежест: [ 20  ] 
 Име: [Наличие на топла точка в търговските обекти, в които ще се 
осъществява доставката]                                           Тежест: [ 30  ] 
Срок за получаване на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [07.01.2019г.]                      Час: (чч:мм) [15,30] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [08.03.2019]                      Час: (чч:мм) [15,30] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [08.01.2019г.] – 9,00 часа 
  
Място на отваряне на офертите: [ЦСМП Велико Търново, град Велико Търново, ул.“Ниш“ №1] 
  
 
 
 
 
 
  






