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Проект на обявление

Обявление за публикуване

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00206

Поделение: ________

Изходящ номер: 197 от дата 27/02/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и лица за контакт:

Официално наименование
Районен център по трансфузионна хематология - Варна (РЦТХ- 
Варна), № по БУЛСТАТ: 103 083 792

Адрес
бул. Цар Освободител 100

Град Пощенски код Държава
Варна 9002 Република 

България

За контакти Телефон
Д-р Албена Тонева-Стоянова 052 681801

Лице за контакти
Румяна Бояджиева-от 08.00до 14.30 ч. от понеделник до петък, 
тел. 052/ 681 826

Електронна поща Факс
rcth_varna@abv.bg 052 681809

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя (URL):
rcth-varna.com

Адрес на профила на купувача (URL):
rcth-varna.com

Допълнителна информация може да бъде получена на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Документация (спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог и динамична система за доставки) могат да бъдат получени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Оферти или заявления за участие трябва да бъдат изпратени на:

Съгласно 1.1)

Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) Вид на възложителя и основна дейност/и:
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Министерство или друг държавен орган,  

включително техни регионални или  

местни подразделения

Национална агенция/служба

Регионален или местен орган

Регионална или местна агенция/служба

Публичноправна организация

Европейска институция/агенция или  

международна организация

Друго (моля, уточнете): ______________

Обществени услуги

Отбрана

Обществен ред и сигурност

Околна среда

Икономическа и финансова дейност

Здравеопазване

Настаняване/жилищно строителство и  

места за отдих и култура

Социална закрила

Отдих, култура и религия

Образование

Друго (моля, уточнете): ______________

Да НеВъзложителят възлага обществена поръчка от името на друг/и  

възложител/и

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Наименование на поръчката, дадено от възложителя:
"Периодично повтарящи се доставки на пакети подкрепително- 
тонизиращи храни и напитки за кръводарителите на РЦТХ- Варна"

ІІ.1.2) Обект на поръчката и място на изпълнение на строителството, доставката или  

услугата

(Изберете само един обект – строителство, доставки или услуги, който съответства на  

конкретния предмет на вашата поръчка)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги

Изграждане

Проектиране и  

изпълнение

Изпълнение с каквито и  

да е средства на  

строителство,  

съответстващо на  

изискванията,  

определени от  

възложителите

Покупка

Лизинг

Наем

Покупка на изплащане

Комбинация от  

изброените

Категория услуга  No

(Относно категориите  

услуги 1-27, моля вижте  

Приложения 2 и 3 от ЗОП)

Място на изпълнение на  

строителството

Място на изпълнение на  

доставката

Място на изпълнение на  

услугата

Сградата на РЦТХ- 
Варна, бул. Цар 
Освободител 100

код NUTS: код NUTS: BG331 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление е за

Възлагане на обществена поръчка Създаване на динамична система за  

доставки (ДСД)

Сключване на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (когато е приложимо)

Рамково споразумение с няколко  

изпълнители

Рамково споразумение с един   

изпълнител

Брой: ________ или (когато е приложимо)  

максимален брой ________ на участниците в  

предвиденото рамково споразумение

Срок на рамковото споразумение:
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Срок в години:  ________ или в месеци:  ________

Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Прогнозна стойност на поръчките за целия срок на рамковото споразумение (когато  

е приложимо):

Прогнозна стойност без ДДС (в цифри):  ________   Валута:

или от:  ________ до ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които ще бъдат възложени (ако са известни):

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката:
Периодично повтарящи се доставки на подкрепително-тонизиращи 
храни и напитки за кръводарителите с крайна цена 08,00 лв с ДДС 
за един пакет франко склада на РЦТХ- Варна. Всеки пакет да 
съдържа висококалорични храни (шоколади, консерви и др.) и 
тонизиращи напитки (сок, кафе, чай, мляко и др.). Във всеки 
пакет трябва да е поставено описание на съдържанието му за 
сведение на кръводарителите.
Забележка: Стойността е определена в чл. 2, ал. 3 от Наредба на 
МЗ, приета с ПМС 113/ 16.5.2007 г. - ДВ бр. 42/ 2007 г.

ІІ.1.6) Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000 CA39, CA44

Да НеІІ.1.7) Поръчката е предмет на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA) на Световната търговска организация

Да НеІІ.1.8) Обособени позиции (за информация относно обособените  

позиции използвайте Приложение Б толкова пъти, колкото е броят на  

обособените позиции)

Ако да, оферти трябва да бъдат подадени (отбележете само едно):

само за една обособена  

позиция

за една или повече  

обособени позиции

за всички обособени  

позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Общо количество или обем (включително всички обособени позиции и опции,  

когато е приложимо)

Доставка на 27 000 пакета. РЦТХ- Варна не е длъжен да заяви 
цялото количество, ако броят на кръводарителите намалее 
чувствително.

Прогнозна стойност, без ДДС (когато е приложимо)

(в цифри): 180000   Валута: BGN

или от:  ________ до ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (когато е приложимо)

Ако да, описание на тези опции:
Доставка на 3 000 пакета допълнително в рамките на срока на 
договора в случай, че чувствително се увеличи броя на 
кръводарителите.

Опции се предвижда да се използват:

след: ________ месеца или:  ________  дни от сключване на договора (ако е известно)

Брой на възможните повторения (ако има такива): ________ или: между ________ и  
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________

В случай на повторение прогнозен график (ако е известно):

след: ________ месеца или :  ________  дни от сключване на договора

ІІ.3) Срок на договора или краен срок за изпълнение на поръчката

Срок на изпълнение в месеци: 24 или дни  ________  (от сключване на договора)

или

начална дата ________ дд/мм/гггг

крайна дата на изпълнението ________ дд/мм/гггг

РАЗДЕЛ ІІІ: ЮРИДИЧЕСКА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  

ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия, свързани с изпълнението на поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции:
Гаранция за участие - 1 800 лв.
Гаранция за изпълнение на договора - 5 % от прогнозната 
стойност. 
Ако участникът избере паричната форма, гаранциите се превеждат в 
Набирателната сметка на РЦТХ- Варна в УниКредит Булбанк (IBAN е 
посочен в Указания за участие). Не се приемат гаранции от 
кредитни институции.

ІІІ.1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препратка към  

съответните разпоредби, които ги уреждат:

РЦТХ- Варна е бюджетна организация - второстепенен разпоредител 
с бюджет към Министерство на здравеопазването. Разплащанията с 
избрания доставчик ще стават само по банков път в срок до 60 дни 
след извършена доставка и издадена фактура, съгл. чл. 3, ал. 5 
от ЗЛЗ.

ІІІ.1.3) Изискване за създаване на юридическо лице, когато участникът, определен за  

изпълнител, е обединение на физически и/или юридически лица (когато е  

приложимо):

Не.

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия (когато е приложимо)

Ако да, опишете ги:
Настоящата Открита процедура се провежда по опростените правила, 
разписани в ЗОП.
Офертата се представя в общ запечатан непрозрачен плик, с 
ненарушена цялост. Пликът се предоставя от участника или от 
упълномощен от него представител. Пликът се предоставя лично, по 
пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или чрез куриерска 
служба. Пликът се надписва от участника. Не се приемат скъсани и 
непрозрачни пликове, както и тези, предоставени след крайния 
срок за получаване на офертите. Не се приемат оферти, изпратени 
по електронен път, по факс или по телефон.
Всяка информация, обменена м/у Възложителя и участниците, трябва 
да бъде в писмен вид и ще се обменя и по факс, и по пощата. 
Въпроси, изискващи разяснения, ще се приемат само в работни дни 
от 08,00 до 14,30 ч.

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Изисквания към кандидатите или участниците, включително за вписването  

им в професионални или търговски регистри:

Изискуеми документи и информация:
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1. Представяне на участник - съгл. чл. 25, ал. 1 от ЗОП- по 
образец.
2. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП - по образец. 
3. Декларация за липса на свързаност по смисъла на ЗОП с друг 
участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП - по образец. 
4. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител - важи 
за участници, които обявяват, че ще ползват подизпълнители - по 
образец. 
5. Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП - по образец. Под 
"последните 3 години" да се разбира периода от м. март 2012 до 
м. март 2015 г. Не се прилагат самите фактури или договори.
6. Декларация-Списък на служителите/ експертите, които 
участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка- по 
образец. 
7. Документ за гаранцията за участие - копие на парична или 
оригинал на банкова гаранция. Не се приемат гаранции от кредитни 
институции.
8. Декларация за приемане на условията в проекта на договор - по 
образец.
9. Декларация за приемане на срока за валидност на офертата - по 
образец.
10. Оферта - по образец на РЦТХ- Варна.
11. Техническа спецификация.
12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката.
13. Ценово предложение.
14. Мостра на пакета и на вариантите му, ако има такива, 
придружени от опис на съдържанието.
15. Заверено копие от документа за регистрация по Закона за 
храните.
16. Списък на документите и информацията, съдържаща се в 
офертата, подписан от участника.
Забележка: При проблем с изтеглянето на документацията от сайта 
на РЦТХ- Варна заинтересованите лица могат да изпратят искане за 
получаването й по електронна поща.
Други: Пълното описание на предмета на поръчката, изискванията 
към вариантите, методиката за определяне на комплексната оценка 
на офертата с относителната тежест на показателите са описани  в 
Образеца на оферта и в Указанията за участие в процедурата.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

приложимо):

Участникът доказва наличието на 
финансов ресурс по един от 
следните 2 начина:
1. Заверено копие на счетоводен 
Баланс за 2013 г. или
2. Удостоверение от банка за 
разполагаемия финансов ресурс 
на участника.
Участникът може, вместо да 
прилага счетоводен Баланс, да 
посочи информация за органа, 
който поддържа регистъра.

По т. 1 - Участникът да е 
завършил 2013 г. с печалба.
По т. 2 - Участникът да има 
финансов ресурс в размер на 90 
000 лв (50% от прогнозната 
стойност).

ІІІ.2.3) Технически възможности

Изискуеми документи и информация: Минимални изисквания (когато е  

УНП: 075f2739-c1a9-4bd5-b613-bd26053134c1 5



Партида: 00206 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (версия 4)

приложимо):

1. Декларация - описание на 
автомобилния парк и 
Удостоверения за регистрация на 
транспортните средства, 
предназначени за превоз на 
храни.
2. Декларация - описание на 
складовата база и Удостоверение 
за регистрация на хранителните 
складове по Закона за храните.

По т. 1 - Минимум 2 такива 
транспортни средства.
По т. 2 - Минимум 1 такъв 
склад.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (когато е приложимо)

Поръчката е ограничена до кандидати - специализирани предприятия или кооперации  

на лица с увреждания

Изпълнението на поръчката е ограничено до програми за защита на заетостта на лица с  

увреждания

ІІІ.3) Специфични условия при обществени поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) За изпълнението на услугата се изисква определена професия

Ако да, посочете съответните нормативни разпоредби:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  

професионалната квалификация на персонала си, отговорен за  

изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Основания за избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати:

Ако да, посочете имената и адресите на вече избраните  

кандидати в раздел VІ.3) Допълнителна информация

Ускорена на договаряне Основания за избора на ускорена процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на кандидатите, които ще бъдат поканени да представят  

оферти или да участват в договарянето или диалога

(ограничена процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

брой ________

или минимален брой ________ и (когато е приложимо) максимален брой  ________

Критерии за ограничаване броя кандидатите:
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Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на предложенията по време на  

договарянето или диалога (процедура на договаряне, състезателен  

диалог). В процедурата ще се използват етапи за постепенно  

намаляване на броя на обсъжданите предложения или на договаряните  

оферти.

ІV.2) Критерий за оценка на офертите

ІV.2.1) Критерий за оценка на офертите

(моля, отбележете приложимото)

най-ниска цена

или

икономически най-изгодна оферта при

посочените по-долу показатели (показателите се посочват с тяхната относителна  

тежест или в низходящ ред на значимост, когато оценяването на относителната  

тежест не е възможно поради очевидни причини)

показатели, посочени в документацията, спецификациите, в поканата за  

представяне на оферти или за участие в договаряне или в описателния документ

Показатели Тежест

1 Калоричност на продуктите в пакета 60

2 Опаковка на пакета-здравина,функционалн. ,дизайн 20

3 Срок на доставка 20

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг

Ако да, допълнителна информация за електронния търг (когато е приложимо)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Идентификационен номер на поръчката, даден от възложителя (когато е  

приложимо)

Да НеІV.3.2) Предишни публикации, свързани със същата поръчка

Ако да, посочете къде:

Предварително обявление за ОП Обявление на профила на купувача

Номер на обявлението в РОП: ________ от ________

Други предишни публикации (когато е приложимо)

ІV.3.3) Условия за получаване на документация за участие (спецификации и  

допълнителни документи) (с изключение на динамична система на доставки) или на  

описателен документ (при състезателен диалог)

Срок за получаване на документация за участие

Дата: 31/03/2015 дд/мм/гггг Час: 14:30

Да НеПлатими документи

Ако да, цена (в цифри): ________   Валута:

Условия и начин за плащане:

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или заявления за участие

Дата: 07/04/2015 дд/мм/гггг Час: 14:30

ІV.3.5) Дата за изпращане на поканите до избраните кандидати за представяне на  
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оферти или за участие в договаряне или в диалог (ако е известно)(ограничена  

процедура, процедура на договаряне и състезателен диалог)

Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на който/които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията  

за участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI

CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Срок на валидност на офертите (открита процедура)

До дата: ________ дд/мм/гггг

или в месеци: ________ или дни:   60  (от крайния срок за получаване на оферти)

ІV.3.8) Условия при отваряне на офертите

Дата: 08/04/2015 дд/мм/гггг Час: 09:00

Място (когато е приложимо): РЦТХ- Варна, бул. Цар Освободител 100, стая № 10

Да НеЛица, които могат да присъстват при отварянето на офертите (когато е  

приложимо)

Участниците или нарочно упълномощени техни представители (не се 
налага пълномощното да е нотариално заверено), представители на 
средствата за масово осведомяване и всички други лица, подали 
заявление до 07.4.2015 г. включително до директора на РЦТХ- 
Варна в свободен текст. Всички лица, заявили присъствие, трябва 
да спазват пропускателния режим в РЦТХ- Варна.

РАЗДЕЛ VI: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Това представлява периодично възлагане на поръчка  (когато е  

приложимо)

Ако да, прогнозен график за публикуването на следващи обявления:
М. януари - февруари 2017 г.

Да НеVІ.2) Поръчката е свързана с проект и/или програма, финансирана от  

фондове на ЕС

Ако да, посочете проекта и/или програмата:

VІ.3) Допълнителна информация (когато е приложимо)
Настоящата процедура се провежда по опростените правила, 
разписани в ЗОП.
По отношение на чл. 28, ал. 1, т. 5 от ЗОП - приемат се варианти 
само на съдържанието на пакета, като всички други условия 
остават едни и същи за всички варианти. Както задължителното, 
така и избираемото съдържание, посочени от възложителя, трябва 
да бъдат спазени във всеки от вариантите.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование
Комисия за защита на конкуренцията

Адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Държава
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София 1000 Република 
България

Телефон
02 9884070

Електронна поща Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурата по  медиация (когато е приложимо)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

Телефон

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете раздел VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  

раздел VІ.4.3)

Уточнете информацията относно крайния срок (крайните срокове) за подаване на жалби:

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  

жалби

Официално наименование
АОП

Адрес
ул. Леге 4

Град Пощенски код Държава
София 1052 Република 

България

Телефон
02 9407050

Електронна поща Факс
rop@aop.bg 02 9407052

Интернет адрес (URL):
www.aop.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

Дата: 04/03/2015 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И ЛИЦА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и лица  за контакт, от които може да се получи допълнителна информация

Официално наименование

Адрес
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Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и лица за контакт, от които може да се получат документация за участие  

(спецификации и допълнителни документи) (включително документи за  

състезателен диалог, както и за динамична система за доставки)

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и лица за контакт, на които трябва да бъдат изпратени офертите или  

заявленията за участие

Официално наименование

Адрес

Град Пощенски код Държава

За контакти Телефон

Лице за контакти

Електронна поща Факс

Интернет адрес (URL):
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