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I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

BG-Велико Търново:

РЕШЕНИЕ

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

Б) ЗА ПРОМЯНА

ІI: ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Номер: РД 24-16 от 13.05.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

Б) за промяна

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

Наименование и адрес

Община  Велико  Търново,  пл.  Майка  България  №2,  За:  Теодора  Минкова,  Николина

Христова,  Република  България  5000,  Велико  Търново,  Тел.:  062  619229;  062  619251,

E-mail: mop_vt@abv.bg, Факс: 062 619251

Място/места за контакт: Отдел Обществени поръчки

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.veliko-turnovo.bg.

Адрес на профила на купувача: https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/profil-na-kupuvacha/311/.

I.1)

Вид на възложителя и основна/и дейност/и

Регионален или местен орган

I.2)

Основна дейност на възложителя

Обществени услуги

Информацията е за целите на

извършване на промяна/техническа редакция

Обект на поръчкатаII.1)

Доставки

Наименование на поръчката, предоставено от възлагащия орган/възложителя

Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община

Велико Търново, по обособени позиции

II.2)

Кратко описание на поръчката

Доставка на хранителни продукти за структури, разположени на територията на Община

Велико  Търново,  по  обособени  позиции:  1  Позиция  1:  Хляб  и  хлебни  изделия  за

мероприятията към ЦСУ. Хляб и хлебни изделия за дирекция ОМДС 2 Позиция 2: Риба

за  мероприятията  към  ЦСУ.  Риба  за  дирекция  ОМДС.  3  Позиция  3:  Месо  и  месни

II.3)
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ІII: АДМИНИСТРАТИВНА ИНФОРМАЦИЯ

произведения  за  мероприятията  към  ЦСУ.  Месо  и  месни  произведения  за  дирекция

ОМДС.  4  Позиция  4:  Млечни  произведения  за  мероприятията  към  ЦСУ.  Млечни

произведения за дирекция ОМДС. 5 Позиция 5: Зеленчуци за мероприятията към ЦСУ.

Зеленчуци  за  дирекция  ОМДС.  Плодове  за  мероприятията  към  ЦСУ.  Плодове  за

дирекция ОМДС. 6 Позиция 6: Други  хранителни  и бакалски стоки, варива  и  яйца  за

мероприятията  към  ЦСУ.  Други  хранителни  и  бакалски  стоки,  варива  и  яйца  за

дирекция  ОМДС.  7  Позиция  7:  Замразени  продукти  за  мероприятията  към  ЦСУ.  8

Позиция 8: Сладолед за мероприятията към ЦСУ. 9 Позиция 9: Консерви, непопадащи в

обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на  специализираните  предприятия  или

кооперации на хора с увреждания за мероприятия към ЦСУ – рибни и месни консерви.

Консерви,  попадащи  в обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат на  специализираните

предприятия или  кооперации  на  хора  с  увреждания, съдържаща  стоки, всяка  обект на

отделна позиция с номер от №10 до № 81

Общ терминологичен речник (CPV)

15000000, 15100000, 15200000, 15300000, 15400000, 15500000, 15600000, 15800000

Описание:

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти

Месо и месни продукти

Риба и други водни животни, преработени и консервирани

Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани

Животински или растителни масла и мазнини

Млечни продукти

Мелничарски продукти, нишесте и нишестени продукти

Различни хранителни продукти

II.4)

Вид на процедурата

Открита процедура

ІI.5)

Процедурата е открита с решение

номер: РД 24-13 от 29.04.2015 г. 
III.1)

Справка за обявления, подадени по електронен път

Упълномощен потребител на РОП / чрез услугата "Електронен подател"

III.3)

Година и номер на документа:

2015-664467

Документ, за който се отнася тази публикацияIII.4)

Номер на обявлението в ОВ: 2015/S 85 - 151738 от 02.05.2015 г. III.4.1)

Уникален номер на поръчката в Регистъра на обществените поръчки: 73-2015-10III.4.2)

Вид на документа в Регистъра на обществените поръчки

решение и обявление за поръчка

III.4.3)

Номер на документа (ID на документа) в Регистъра на обществените поръчки

664467

III.4.4)

Дата на изпращане на оригиналното обявление

29.04.2015 г. 

III.5)
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ІV: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

V: ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОРИГИРАНЕ ИЛИ ДОБАВЯНЕ

Чл. 27а, ал. 3 от ЗОП

Причина за корекциите/допълненията:

И двете

V.1)

Коригирани/допълнени оригинално обявление и/или документация за участие:

И  двете  (за  допълнителна  информация  моля  направете  справка  със  съответната

документация за участие)

V.2)

Текст за коригиране в оригиналното обявление:V.5)

Номер и наименование на полето, съдържанието на което трябва да се промени:

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ Обособена

позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Млечни произведения за мероприятията

към ЦСУ и за обектите към дирекция ОМДС

Вместо:

Артикули  към  обекти  на  ЦСУ  Плодово  мляко  кутия  0.400  л  /банан,  шоколад,  ягода,

пъпеш, кайсия/  Айран  кутия 0.400 кг Топено сирене, опаковка  тип "бомбичка" Роле  с

кашкавал и шунка Мляко кисело 2 % - БДС 12:2010, кофичка 0,400 кг. Мляко кисело 3.6

% - БДС 12:2010, кофичка 0,400 кг. Мляко прясно 2 %, кутия (от сурово мляко) Мляко

прясно  3,2 %, кутия (от сурово  мляко) Мляко  кисело  – плодово  /горски  плод,  круша,

праскова, ягода, малина/, разфасовка, 0,200 л. Мляко кисело – плодово, с парченца плод

/горски плод, круша, праскова, ягода, малина/, 0,200 л. Сирене краве 1 кг. Сирене краве

вакуумирано  по  БДС  15:2010  Сирене  краве  –  тенекия  –  8,00  кг,  по  БДС  15:2010

Кашкавал – пита Кашкавал – 0.250 кг вакуумиран по БДС 14:2010 Кашкавал – 2 кг по

БДС 14:2010 Сухо мляко Извара Крема сирене – 0.125 кг Крема сирене – 0.250 кг Краве

масло  –  0.125 кг  Краве  масло  –  0.250 кг  Майонеза,  пластмасова  опаковка  Майонеза

0.250 кг  Преходно  мляко  (за  деца  от 6-12 мес.  Възраст,  0.400 кг.)  Безсолна  извара  от

краве мляко (3 и над 3% масленост, 0,500 кг.) Заквасена сметана - 0, 250 кг. Артикули

към обекти на дирекция ОМДС Краве сирене - 1 кутия 8 кг., БДС 15:2010 Краве сирене -

вакумиран  1 кг.,  БДС  15:2010 Краве  кашкавал  -  вакумиран  1 кг.,  БДС  14:2010 Крема

сирене - 0,125 кг. Краве масло 0,125 кг. Кисело мляко 2%, БДС 12:2010, кофичка 0,400

кг.  Кисело  мляко  3,6%, БДС  12:2010, кофичка  0,400 кг.  Прясно  мляко  2% - 1 л.  -  без

растителни мазнини Прясно мляко 3% - 1 л. - без растителни мазнини Извара - 0, 500кг.

Да се чете:

Артикули  към  обекти  на  ЦСУ  Плодово  мляко  кутия  или  бутилка  0.400  л  /банан,

шоколад, ягода, пъпеш, кайсия/ Айран кутия или бутилка или кофичка 0.400 кг Топено

сирене,  опаковка  тип  "бомбичка" Роле  с  кашкавал и шунка  Мляко кисело 2 % - БДС

12:2010, кофичка 0,400 кг. Мляко кисело 3.6 % - БДС 12:2010, кофичка 0,400 кг. Мляко

прясно  2  %,  кутия  или  бутилка  (от  сурово  мляко)  Мляко  прясно  3,2  %,  кутия  или

бутилка (от сурово мляко) Мляко кисело – плодово /горски плод, круша, праскова, ягода,
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малина/, разфасовка, 0,200 л. Мляко кисело – плодово, с  парченца  плод /горски плод,

круша, праскова, ягода, малина/, 0,200 л. Сирене краве 1 кг. Сирене краве вакуумирано

по  БДС  15:2010 Сирене  краве  – тенекия  – 8,00 кг,  по  БДС  15:2010 Кашкавал  – пита

Кашкавал – 0.250 кг вакуумиран по БДС 14:2010 Кашкавал – 2 кг по БДС 14:2010 Сухо

мляко Извара Крема сирене – 0.125 кг Крема сирене – 0.250 кг Краве масло – 0.125 кг

Краве  масло – 0.250 кг Майонеза, пластмасова  опаковка  Майонеза  0.250 кг Преходно

мляко (за деца от 6-12 мес. Възраст, 0.400 кг.) Безсолна извара от краве мляко (3 и над

3% масленост, 0,500 кг.) Заквасена сметана - 0, 250 кг. Артикули към обекти на дирекция

ОМДС Краве сирене - 1 кутия 8 кг., БДС 15:2010 Краве сирене - вакумиран 1 кг., БДС

15:2010 Краве кашкавал - вакумиран 1 кг., БДС 14:2010 Крема сирене - 0,125 кг. Краве

масло 0,125 кг. Кисело мляко 2%, БДС 12:2010, кофичка  0,400 кг. Кисело мляко 3,6%,

БДС 12:2010, кофичка 0,400 кг. Прясно мляко 2% - 1 л. - без растителни мазнини Прясно

мляко 3% - 1 л. - без растителни мазнини Извара - 0, 500кг.

Дати, които трябва да бъдат коригирани в оригиналното обявление:V.6)

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на офертите/заявленията за участие

Вместо:

15/06/2015 17:00

Да се чете:

29/06/2015 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

Вместо:

15/06/2015 17:00

Да се чете:

29/06/2015 17:00

Място на датите, които трябва да бъдат променени:

Условия за отваряне на офертите

Вместо:

17/06/2015 14:00

Да се чете:

01/07/2015 14:00

Друга допълнителна информация:

1. Промяна в Методика за оценка на офертите относно подпоказател А - Организация на

работа : било: 40т. – се получава, когато по един или два от задължителните елементи на

предложената  организация  на  работа,  в отделни  части  информацията  е  повърхностна,

недостатъчно  ясно  изразена  и  аргументирана*.  20т.  –  Предложената  организация  на

работа  отговаря  на  базовите  изисквания  за  изпълнение  на  предмета  на  поръчката,

посочени в Техническите спецификации, без да е налице надграждане или предлагане

на допълнително качество, а именно: Става: 30т. – се получава, когато по един или два

от задължителните  елементи на  предложената  организация на  работа, в отделни части

информацията  е  повърхностна,  недостатъчно  ясно  изразена  и  аргументирана*.  1т.  –

V.9)
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VI: ОБЖАЛВАНЕ

VII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

VIII: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

Възложител

Предложената организация на работа отговаря на базовите изисквания за изпълнение на

предмета  на  поръчката,  посочени  в  Техническите  спецификации,  без  да  е  налице

надграждане или предлагане на допълнително качество, а именно: 2. В документацията

за  участие  :  стр.32,  изречение  първо:  било:Участник  в  процедурата  има  право  да

представи оферта  за  всички обособени позиции. Става: Участниците  могат да  подават

оферти само за  една  позиция с  изключение на  позиция № 9 (Консерви, непопадащи в

обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на  специализираните  предприятия  или

кооперации на хора с увреждания) и позиции с № от 10 до 81 - Консерви, попадащи в

обхвата  на  доставките,  които  се  възлагат  на  специализираните  предприятия  или

кооперации  на  хора  с  увреждания,  за  които  може  да  се  подават оферти  за  една  или

няколко позиции. стр.40 изречение първо било:24.2 Участникът в методологията  си на

работа задължително трябва да поеме ангажимент да доставя храни с остатъчен срок на

годност  не  по  -  малък  от 50  % към  момента  на  доставката.  става:24.2  Участникът  в

методологията си на работа задължително трябва да поеме ангажимент да доставя храни

с остатъчен срок на годност не по - малък от 75 % към момента на доставката. В Проект

на  договор  образец  №  14 било: Чл.  5  (1)  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  доставя

храни  с  остатъчен срок  на  годност не  по- малък  от 50 % към момента  на  доставката.

Става: Чл. 5 (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се  задължава  да  доставя храни с остатъчен срок на

годност не по- малък от 75 % към момента на доставката.

Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия  за  защита  на  конкуренцията,  бул.  Витоша  №  18,  Република  България  1000,

София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: http://www.cpc.bg..

VI.1)

Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОПVI.2)

13.05.2015 г. 

Трите имена: инж. Даниел Димитров Панов

Длъжност: Кмет на Община Велико Търново
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