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Supplement to the Official Journal of the European Union

Община Белене

Изпратен документ: Jun 19, 2015 12:00:00 AM
Заглавие: България-Белене: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Обявлението, изпратено от вас за публикуване в Приложението на Официален вестник на Европейския
съюз, (OВ/S) ще бъде достъпно в базата данни на TED (Tenders Electronic Daily) от днес, в 09.00 часа,
централно европейско време.

След този час, можете да кликнете на
217347-2015
за да разгледате публикуваното обявление.

TED е порталът за обществени поръчки на Европейския съюз.
Можете да влезете в базата данни от http://ted.europa.eu/

НАПОМНЯНЕ

ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКА:

Моля, обърнете внимание, че в съответствие с директивите, координиращи процедурите за възлагане на
обществени поръчки, възлагащите органи, които са възложили обществена поръчка, трябва да изпратят
известие относно резултата от процедурата по възлагане на поръчка в рамките на крайния срок, изложен
във въпросните директиви. Тези директиви са достъпни на следната интернет страница:
http://ted.europa.eu/.

Внимание, това съобщение е създадено автоматично. Не използвайте функцията „Отговори“ и не
използвайте електронния адрес на подателя за връзка със Службата за публикации. Моля,
свържете се с нас чрез линка за обратна връзка от уеб страницата на TED.
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Това обявление в интернет страницата на TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217347-2015:TEXT:BG:HTML

България-Белене: Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти
2015/S 119-217347

Обявление за възложена поръчка

Доставки

Директива 2004/18/ЕО
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

Община Белене
000413579
ул. „България“ № 35
Място/места за контакт: отдел „Социално-икономическа политика и финансиращи програми“
На вниманието на: Цветомир Цветанов — гл. експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
5930 Белене
БЪЛГАРИЯ
Телефон:  +359 65834672
Адрес за електронна поща: obshtinabl@gmail.com
Факс:  +359 65834672 / 65831062
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган : http://official.belene.bg/
Адрес на профила на купувача: http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10435
Електронен достъп до информация: http://www.profilnakupuvacha.com/Община Белене,10435

I.2) Вид на възлагащия орган
Регионален или местен орган

I.3) Основна дейност
Общи обществени услуги

I.4) Възлагане на поръчка от името на други възлагащи органи
Възлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи: не

Раздел ІІ: Обект на поръчката
II.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката
Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска
млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене, обособена позиция № 1.

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите
Доставки
Покупка
Основна площадка или място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на
предоставяне на услугите: Домашен Социален Патронаж, ОДЗ „Мечта“, ОДЗ „Бодра смяна“, ОДЗ „Знаме
на мира“ и Детска млечна кухня, ОУ „Васил Левски“, СОУ „Димчо Дебелянов“ — гр. Белене.

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:217347-2015:TEXT:BG:HTML
mailto:obshtinabl@gmail.com
http://official.belene.bg/
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код NUTS BG314

II.1.3) Информация относно рамковото споразумение или динамичната система за покупки (ДСП)

II.1.4) Кратко описание на поръчката или покупката/ите
Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци за нуждите на училища, детските заведения, детска
млечна кухня и домашен социален патронаж на територията на град Белене по обособена позиция 1.
Обособена позиция №1 включва следните групи храни:
— месо, месни продукти, риба, яйца;
— мляко и млечни продукти;
— плодове и зеленчуци;
— пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре;
След предварителна заявка от съответните обекти — звена — получатели, при условията и сроковете
посочени в договора за обществена поръчка, изискванията на Възложителя по обществената поръчка
посочени в Техническата спецификация.

II.1.5) Oбщ терминологичен речник (CPV)
15000000 - DA28 - FA02 - FA03, 15100000, 15131100, 15112100, 15220000, 15131420, 03142500, 15500000,
15540000, 15551000, 15542100, 15431100, 15331100, 03222200, 03221110, 03222321, 03222331, 03222333,
03222340, 03222322, 03222313, 03222300, 03212210, 03211300, 03221220, 15331170, 15321000, 03221000,
15331425

II.1.6) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Поръчката попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

II.2) Обща крайна стойност на поръчката/ите

II.2.1) Обща крайна стойност на поръчката/ите
Стойност: 419 337 BGN
Без да се включва ДДС

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Вид процедура

IV.1.1) Вид процедура
Открита

IV.2) Критерии за възлагане

IV.2.1) Критерии за възлагане
Най-ниска цена

IV.2.2) Информация относно електронен търг
Използван е електронен търг: не

IV.3) Административна информация

IV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган
ЗОП-1500/38/27.02.2015г.

IV.3.2) Предишни публикации относно същата поръчка
Обявление за поръчка
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: 2015/S 44-075968 от 4.3.2015

Раздел V: Възлагане на поръчката
Поръчка №: 14

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:75968-2015:TEXT:BG:HTML
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Обособена позиция №: 1 - Заглавие на обособената позиция: Доставка на хранителни стоки, плодове и зеленчуци
за нуждите на училища, детските заведения, детска млечна кухня и домашен социален патронаж на територията
на град Белене, по следните групи храни: — месо, месни продукти, риба, яйца; — мляко и млечни продукти; —
плодове и зеленчуци; — пакетирани бобени и зърнени храни, плодови нектари и доматено пюре
V.1) Дата на решението за възлагане на поръчката:

20.5.2015

V.2) Информация относно офертите
Брой на получените оферти: 3

V.3) Наименование и адрес на икономическия оператор, в чиято полза е взето решение за възлагане
на поръчката
ЕТ „Нове Инженеринг — Антон Антонов“, ЕИК (ДДС № BG) 040171482, с управител Инж. Антон Ненчев
Антонов
ул. „33-ти Свищовски полк“ № 41
5250 Свищов
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: nove_1991@abv.bg
Телефон:  +359 63160399
Факс:  +359 63142575

V.4) Информация относно стойността на поръчката
Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката: 
Стойност: 419 337 BGN
Без да се включва ДДС
Обща крайна стойност на поръчката : 
Стойност: 419 337 BGN
Без да се включва ДДС
В зависимост от това дали се сочи годишна или месечна стойност: 
Брой месеци: 24

V.5) Информация относно възлагането на подизпълнител/и
Има възможност поръчката да бъде възложена на подизпълнител/и: не

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно средства от Европейския съюз

Поръчката е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз: не

VI.2) Допълнителна информация:

VI.3) Процедури по обжалване

VI.3.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
1000 София
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: cpcadmin@cpc.bg
Телефон:  +359 29356113
Интернет адрес: http://www.cpc.bg
Факс:  +359 29807315

VI.3.2) Подаване на жалби

mailto:nove_1991@abv.bg
mailto:cpcadmin@cpc.bg
http://www.cpc.bg
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Уточнете информацията относно крайния срок/крайните срокове за подаване на жалби: Срок за
подаване на жалби е съгласно чл. 120 от ЗОП.

VI.3.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Община Белене, Цветомир Цветанов — главен експерт „Икономическо развитие и обществени поръчки“
ул. „България“ № 35
5930 Белене
БЪЛГАРИЯ
Адрес за електронна поща: obshtinabl@gmail.com
Телефон:  +359 65834672
Интернет адрес: http://official.belene.bg/
Факс:  +359 65834672 / 65831062

VI.4) Дата на изпращане на настоящото обявление:
19.6.2015

mailto:obshtinabl@gmail.com
http://official.belene.bg/

