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Проект на обявление
Обявление за публикуване

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН
I.1) Наименование и адреси ¹ (моля, посочете всички възлагащи органи, които  
отговарят за процедурата)
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
Пощенски адрес:
ул. Иван Михайлов, 66
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Миланка Самарджиева +359 894426027
Електронна поща: Факс:
op@swu.bg +359 73885516
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.swu.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.swu.bg/proc/

I.2) Съвместно възлагане
Поръчката обхваща съвместно възлагане
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави – приложимото национално  
законодателство в сферата на обществените поръчки:
Поръчката се възлага от централен орган за покупки

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен  
достъп на: (URL)  
https://op.swu.bg/proc/8-procedure-articles/102-00285-2020-0002
Достъпът до документацията за обществената поръчка е ограничен. Допълнителна информация  
може да се получи на: (URL)
Допълнителна информация може да бъде получена от
Горепосоченото/ите място/места за контакт
друг адрес: (моля, посочете друг адрес)

Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
Пощенски адрес:
ул. Иван Михайлов, 66
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Вера Лазарова +359 73588561
Електронна поща: Факс:
op@swu.bg +359 73885516
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.swu.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.swu.bg/proc/
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
горепосоченото/ите място/места за контакт
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до следния адрес: (моля, посочете друг адрес)  
Официално наименование: Национален регистрационен номер: ²
Югозападен университет Неофит Рилски 000017149
Пощенски адрес:
ул. Иван Михайлов, 66, Ректорат, кабинет 202
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Благоевград BG413 2700 BG
Лице за контакт: Телефон:
Красимира Златкова +359 73885505
Електронна поща: Факс:
op@swu.bg +359 73885516
Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
www.swu.bg
Адрес на профила на купувача (URL):
http://op.swu.bg/proc/

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не  
са достъпни.  Възможен е неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален  
или федерален орган, включително техни  
регионални или местни подразделения

Публичноправна организация

Национална или федерална агенция/служба Европейска институция/агенция или  
международна организация

Регионален или местен орган Друг тип: ______________
Регионална или местна агенция/служба

I.5) Основна дейност
Общи обществени услуги Настаняване/жилищно строителство и места  

за отдих и култура
Отбрана Социална закрила
Обществен ред и безопасност Отдих, култура и вероизповедание
Околна среда Образование
Икономически и финансови дейности Друга дейност: ______________
Здравеопазване

РАЗДЕЛ ІI: ПРЕДМЕТ
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:
„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски 
стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ 
„Неофит Рилски““ 
Референтен номер: ²

II.1.2) Основен CPV код: 15000000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

II.1.3) Вид на поръчка
Строителство Доставки Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на Студентски 
стол, Ведомствено заведение и Университетски център „Бачиново“ при ЮЗУ 
„Неофит Рилски“ по двадесет обособени позиции: № 1. Мляко и млечни 
продукти; № 2. Кашкавал и сирене; № 3. Растителни масла; № 4. Яйца; № 
5. Хляб и хлебни изделия; № 6. Сладкарски изделия; № 7. Пакетирани 
захарни изделия и други; № 8. Пакетирани варива и подправки; № 9. 
Замразени зеленчуци; № 10. Пилешко месо; № 11. Месо; № 12. Консерви и 
сосове; № 13. Десертни млека и млечни десерти; № 14. Пресни зеленчуци; 
№ 15. Картофи; № 16. Плодове; № 17. Цитрусови плодове; № 18. Чай, 
вендинг консумативи и други; № 19. Минерална вода; № 20. Натурални 
сокове.

II.1.5) Прогнозна обща стойност:²
Стойност, без да се включва ДДС: 727689 Валута: BGN
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(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на рамковото споразумение или на динамичната  
система за покупки)

II.1.6) Разделяне на обособени позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

Да 
Не

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции  
максимален брой обособени позиции:
само една обособена позиция

Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент:
Възлагащият орган си запазва правото да възлага поръчки, комбиниращи следните обособени  
позиции или групи от обособени позиции:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Мляко и млечни продукти
Обособена позиция №:  
²

1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15511000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15511100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15551300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15500000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15512000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15530000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15871273
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново".
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на кисело краве мляко масленост 2 % - 500 л., 
кисело краве мляко масленост 3,6 % - 8 000 л., кисело краве мляко, 
масленост 1% - 500 л., прясно краве мляко -1 литър (пастьоризирано), 
масленост  3% - 1 000 л., прясно краве мляко -1 литър (пастьоризирано), 
масленост  3,2% в кутия - тетра пак - 3 000 л., цедено кисело мляко 
краве /без съдържание на растителни мазнини/- 300 кг., айрян от краве 
мляко - 4 000 л., кашкавалени хапки /панирани/ - 200 кг., кашкавалено 
роле – 300 кг., краве масло доза 12,5 гр. - 3 000 бр., краве масло/без 
съдържание на растителни мазнини/ - 500 кг., майонеза  - 100 кг., 
майонеза / 0,200 кг./ - 550 бр., топено сирене 140 гр. /8 бр. в кутия, 
порцион/ - 1 000 бр., топено сирене 180 гр. - 100 бр., топено сирене 
500 гр. - 100 бр., топено сирене слайс, различни видове, 120гр. – 50 
бр., заквасена сметана за готвене -/без съдържание на растителни 
мазнини/, масленост от 18% до 20% - 50 кг., сметана за готвене течна, 
солена – 20 л., сметана сладкарска, течна – 20 л., сметана сладкарска 
спрей – 10 л., маскарпоне – 10 кг., кашкавалена извара от краве мляко 
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- /без съдържание на растителни мазнини/ - 20 кг., сладолед, различни 
видове – 50 кг., съгласно посочените артикули в техническата 
спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение –
Приложение към документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40585 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Кашкавал и сирене
Обособена позиция №:  
²

2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15540000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15550000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15542300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15543400
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение  и Университетски център "Бачиново" 
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на кашкавал от краве мляко /без съдържание на 
растителни мазнини/ - 3 500 кг., сирене от краве мляко /без съдържание 
на растителни мазнини/ - 1 500 кг., кашкавал от краве мляко /без 
съдържание на растителни мазнини/ по БДС или еквивалентно/и - 1 000 
кг., сирене от краве мляко /без съдържание на растителни мазнини/ по 
БДС или еквивалентно/и - 200 кг., синьо сирене от краве мляко /без 
съдържание на растителни мазнини/, масленост не по-ниска от 50 % - 30 
кг., чедър, масленост не по-ниска от 48 %  - 50 кг., ементал, масленост 
не по-ниска от 45 % - 30 кг., моцарела - 50 кг., моцарела бейби – 30 
кг., пармазан люспи - 30 кг., козе сирене – 20 кг., сирене фета – 20 
кг., крема сирене, различни видове – 30 кг., сирене рикота - 20 кг., 
соево сирене тофу - различни видове – 20 кг., съгласно посочените 
артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в 
ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена 
поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 53290 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Растителни масла
Обособена позиция №:  
²

3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15411100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15411210
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15431100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15411110
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15411200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение  и Университетски център "Бачиново" 
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на зехтин "Екстра Върджин" за салата, студено 
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пресован в стъклена опаковка 1 л. - 30 л., слънчогледово олио в ПВС 
бутилки от 5 литра – 900 бр., фритюрна мазнина /100 % палмово масло/ 
без транс мазнини и висока точка на пушене, по голяма от 225 градуса - 
20 кг., течен маргарин - 20 л., маргарин - 20 кг.,  съгласно посочените 
артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в 
ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена 
поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 8100 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:
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РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Яйца
Обособена позиция №:  
²

4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 03142500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение  и Университетски център "Бачиново" 
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на кокоши яйца, размер М, клас А - 70 000 бр., 
пъдпъдъчи яйца - 100 бр., съгласно посочените артикули в техническата 
спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение –
Приложение към документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11980 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Хляб и хлебни изделия
Обособена позиция №:  
²

5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15811100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15811200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение  и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на питка диетична, 50 гр. /черна /ръжено-пшенична/ 
- 3 000 бр., питка, 50 гр. от бяло брашно - 5 000 бр., ръжен 
хляб /пакетиран, нарязан/ - 600 кг., хляб бял, еквивалент на тип Стара 
Загора - пакетиран, нарязан - 8 000 кг., хляб пълнозърнест /пакетиран  
нарязан/ - 600 кг., хляб типов /пакетиран  нарязан/ - 500 кг., франзела 
от бяло брашно – 100 кг., тостерен хляб /бял/ - 2 000 кг., тостерен 
хляб /черен/ - 200 кг., банички от точени кори със сирене и яйца, 50 
гр. - 5 000 бр., кифлички /шоколад, мармалад/, 50 гр. - 1 000 бр., 
съгласно посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните 
количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за 
обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 14540 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
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Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Сладкарски изделия
Обособена позиция №:  
²

6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15842300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15812200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15812000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение  и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на пасти, 110 гр. - 20 000  бр., петифури, 50 гр. 
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(малки пасти) - 1 000  бр., реване, 100 гр. - 800  бр., тулумби, 60 гр. 
- 8 000  бр., баклава, 120 гр. - 3 000  бр., тригуни, 120 гр. - 2 000  
бр., щрудел, 100 гр. - 2 000  бр., руло, 120 гр. - 2 000  бр., паста 
“Бачиново” - 2 000  бр., чийз кейк – 100 гр. - 500  бр., арабско реване 
-160 гр., реване, залято с млечен захарен сироп - 3 000  бр., суха  
паста, 85 гр. - 500  бр., меденки, 50 гр. - 500  бр., еклери, 120 гр. - 
3 000  бр., течен шоколад, 100 гр. - 3 000 бр., понички, 80 гр. - 500  
бр., малки еклери, 60 гр.- 2 000  бр., дребни сладки -  обикновени - 50 
кг., дребни сладки лукс - 50 кг., соленки обикновени  - 50 кг., соленки 
лукс - 50 кг., соленки с пармазан - 50 кг., тарталети - 500  бр., 
тарталети - мини - 1 000   бр., мъфини  - 700  бр., крем Чийз кейк - 
160 гр.  - 2 000  бр., крем Бавария - 140 гр. - 3 000  бр., крем 
Трилогия 150 гр.  - 2 000  бр., шоколадова пита -160 гр., шоколадов 
блат, залят с шоколадов сос  - 5 000  бр.,  френска селска торта, парче 
от 120 гр. - 1 200  бр., френска селска торта - 1440 гр. /цяла торта от 
12 парчета/ - 30  бр., торта Гараш  - парче от 80 гр. – 600  бр., торта 
Гараш – 960 гр., цяла торта 12 парчета – 30  бр., торта Шарлота-парче 
от 120 гр. -  600  бр., торта Шарлота-1440 гр. /цяла торта 12 парчета/  
- 30  бр., торта Тирамису - парче от 100 гр. – 600  бр., торта Тирамису 
-1200 гр., цяла торта от 12 парчета - 30 бр., в рамките на посочените 
артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в 
ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена 
поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 65800 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пакетирани захарни изделия и други
Обособена позиция №:  
²

7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15842000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15842100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15811300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение  и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на вафла шоколадова, 33 гр. - 1 000 бр., вафла 
шоколадова, 40 гр. – 1 000 бр., вафла шоколадова, 34 гр. – 1 000 бр., 
вафла шоколадова с фъстъци, 36 гр.  - 800 бр., вафла шоколадова с 
фъстъци, 49 гр.  - 1 000 бр., вафла шоколадова с какаова глазура -55 
гр. - 1 000 бр., вафла с фъстъци и какаова глазура 45 гр. - 1 000 бр., 
вафла шоколадова 32 гр. - 800 бр., вафла тунквана-32 гр. - 800 бр., 
вафла с какаов крем и какаово-млечна глазура, 33 гр. - 1 000 бр., вафла 
с какаов крем 40 гр. - 800 бр., тунквана вафла какао 55 гр.  - 1 000 
бр., вафла с халва и мед 49 гр. - 700 бр., тунквана вафла с фъстъци 35 
гр. - 800 бр., тунквана вафла с фъстъци 49 гр. - 800 бр., вафла 
шоколадова с маскарпоне, 49 гр. - 700 бр., вафла шоколадова с 
портокалови корички, 52 гр. - 700 бр., вафла шоколадова с халва 53 гр. 
- 700 бр., вафла шоколадова с фъстъчен тахан 53 гр. - 700 бр., вафли 
обикновени с фъстъчен крем, 4 бр. вафли в пакет - 100 гр. - 200 бр., 
вафли обикновени с портокалови корички 14 бр. в пакет - 300 гр. - 50 
бр., вафли обикновени 6 бр. в пакет  - 200 бр., вафли обикновени  21 
бр. в пакет, 525 гр. - 50 бр., вафли обикновени с фъстъчен крем, 21 
броя в  пакет - 630 гр. - 50 бр., кроасан с лешников пълнеж 110 гр. - 2 
000 бр., кроасан Max Крем Какао 110 гр. - 3 000 бр., кроасан Max Крем 
Брюле 110 гр. - 3 000 бр., кроасан Double Какао и Ванилия 110 гр. - 3 
000 бр., кроасан Double Ванилия и Вишна 110 гр. - 3 000 бр., мини 
кроасани  с шоколад 60 гр. – 1 000 бр., мини кроасани с какаов пълнеж - 
185 гр. – 1 000 бр., шоколадов десерт меден линцер – 65 гр. - 200 бр., 
крем пита, различни видове – 62 гр. - 200 бр., суха паста Балкан-
различни видове - 500 бр., суха паста - 80 гр. - 500 бр., суха паста –
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60 гр. - 500 бр., вафлена торта с какаов крем, фъстъци и какаово-млечна 
глазура, 80 гр. - 500 бр., шоколадов десерт с фъстъци – 50 гр. - 700 
бр., шоколадов десерт с фъстъци макс -70 гр. - 500 бр., шоколадов 
десерт - 40 гр. - 500 бр., шоколадов десерт макси /две шоколадови 
блокчета/- 75 гр. - 500 бр., шоколадов десерт  с кокосови стърготини - 
57 гр. - 800 бр., шоколадов десерт с нуга, карамел и млечен шоколад  - 
51 гр. - 500 бр., шоколадов десерт с нуга, карамел и млечен шоколад  - 
69 гр. - 500 бр., шоколадов десерт - 0.33 гр.  - 500 бр., шоколадов 
десерт-  63 гр.  - 500 бр., меденка – 30 гр. - 300 бр., мюсли бар, 
различни видове - 50 гр. - 1 500 бр., бисквити с млечен пълнеж - 4x37,5 
g  - 100 бр., бисквити ниско маслени, направени от пълнозърнести житни 
култури, 50 гр. - 100 бр., тунквани бисквити – 160 гр. - 100 бр., 
тунквани бисквити – 165 гр. - 100 бр.,бисквити натурални тунквани 
обвити в нежна глазура - 160 гр. - 100 бр., тунквани бисквити - 175 гр. 
- 100 бр., какаови бисквити покрити с какаов кувертюр - 200 гр. - 100 
бр., тунквани бисквити с нежен плодов пълнеж, обвит с шоколад, 216 гр. 
- 100 бр., бисквити за бисквитена торта, 330 гр.  - 100 бр., бисквити с 
фастъчен крем, 200 гр. - 100 бр., бисквити с фибри  - 200гр. - 100 бр., 
бисквити със зърнен микс  - 176 гр. - 100 бр., бисквити с какао и 
парченца шоколад 180 гр. - 100 бр., бисквити с парченца шоколад и 
лешници - 175 гр. - 100 бр., бисквити солени – 100 гр. - 100 бр., 
бисквити с парченца млечен шоколад - 135 гр. - 100 бр., бисквити обвити 
с млечен шоколад - 144 гр. - 100 бр., бисквити /две слепени бисквити с 
млечен крем /- 66 гр. - 100 бр., обикновени бисквити – 230 гр. - 100 
бр., шоколад, млечен -  100 гр.  - 3 000 бр., черен шоколад екстра 
какао, 100 гр. – 1 000 бр., шоколад с млян лешник 100 гр.  - 3 000 бр., 
млечен шоколад с алпийско мляко с цели лешници, 100 гр. - 5 000 бр., 
шоколад детски - 100 гр. - 1 000 бр., аериран млечен шоколад - 90 гр. - 
2 000 бр., шоколад със съд. на суха какаова маса мин.31% - 100 гр. - 
200 бр., шоколад със съд. на суха какаова маса мин.28% - 50 гр. - 2 000 
бр., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и 
прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към 
документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 76680 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пакетирани варива и подправки
Обособена позиция №:  
²

8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15612100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03212211
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03211300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15851000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15872200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15871100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03132000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15831000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на брашно бяло, пшеничено тип 500 /пакет от 1 кг./ 
- 300 бр., царевично брашно, пълнозърнесто /пакет от 1кг./ - 10 бр., 
захар /пакет от 5 кг. / - 30 бр., зрял фасул – 1 000 кг., леща – 1 000 
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кг., ориз - 2 500 кг., ориз за ризото - 30 кг., киноа – 5 кг., крем 
супа  - различни видове – 5 кг.,  инстантна супа  - различни видове - 5 
кг., инстантни зеленчукови и месни бульони, различни видове - 5 кг., 
фиде – 120 кг., макарони – 120 кг., грис - 50 кг., нишесте - различни 
видове - 3 кг., юфка – 50 кг., кус-кус - 50 кг., бутер тесто - 5 кг., 
спагети - 10 кг., талятели – 5 кг., кори за "лазаня" – 5 кг., точени 
кори за баница – 5 кг., замразена питка кайзер земел бял, 60  гр. – 50 
бр., мюсли, различни видове – 5 кг., мюсли с плодове и ядки /различни 
видове/ - 5 кг.,  корнфлейкс – 5 кг., галета - 5 кг., ванилия /2 гр.в 
пакет/ - 200 бр.,  вегета – 30 кг., дафинов лист /10 гр. пакет/ - 50 
бр., джоджен /10 гр. пакет/ - 100 бр., канела /10 гр. пакет/ - 50 бр., 
кимион /10 гр. пакет/ - 100 бр.  оцет – 200 л., оцет балсамико – 10 л., 
пикантина – 30 кг., подправка за пиле /60 гр. в пакет/ - 50 бр., 
подправка за риба /50 гр. в пакет / - 30 бр., подправка за скара /60 
гр. в пакет/ - 50 бр., босилек /10 гр. пакет/- 50 бр., мащерка /10 гр. 
пакет/ - 50 бр.,  риган /10 гр. пакет/ - 50 бр.,  джинджифил /10 
гр.пакет/ - 30 бр.,  куркума /10 гр. пакет/- 50 бр., сода 
бикарбонат /80 гр. в пакет / - 100 бр., сол, йодирана – 800 кг., 
хималайска сол – 5 кг., шарен пипер – 5 кг., червен пипер - 80 кг., 
черен пипер /10 гр. пакет/ зърна - 300 бр., черен пипер /10 гр. пакет/ 
млян – 300 бр., бакпулвер /10 гр. пакет/ - 30 бр., чубрица /10 гр. 
пакет/ - 300 бр., желатин – 1 кг., регулатор за кайма, /прахообразен/-1 
кг. – 25 кг., в рамките на посочените артикули в техническата 
спецификация и прогнозните количества в ценовото предложение –
Приложение към документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 15000 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Замразени зеленчуци
Обособена позиция №:  
²

9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15331170
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на замразени зеленчуци микс 1 кг. - 500 кг., грах 
замразен  1 кг. - 500 кг., замразени броколи 1 кг. - 100 кг., замразен 
спанак /млян/ 1 кг. - 200 кг., замразен спанак /цели листа/ 1 кг. - 300 
кг., замразени бейби картофи 1 кг. -  50 кг., замразени бейби моркови 1 
кг. - 100 кг., замразени зеленчуци с ориз – микс - 50 кг., замразени 
аспержи - 10 кг., замразен карфиол - 20 кг., замразено брюкселско зеле 
- 20 кг., замразен зелен фасул - 50 кг., в рамките на посочените 
артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в 
ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена 
поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 4265 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
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или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пилешко месо
Обособена позиция №:  
²

10

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15112100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15112130
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15131500
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
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изисквания)
Периодични доставки на охладени цели пилета, BG - 300 кг., охладено 
пилешко филе без кожа и кост, BG  - 1 000 кг., охладени  пилешки 
бутчета, BG  - 200 кг., охладена пилешка пържола без кост и кожа, BG  - 
200 кг., пилета замразени, BG  - 2 000 кг., пилешка пържола от бут (без 
кожа) /замразена/, BG  - 1 000 кг., пилешки бутчета, BG /замразени/  - 
5 000 кг., пилешко филе /замразено/, BG  - 1 000 кг., пилешко филе в 
було /замразено/, BG - 100 кг., пилешко кюфте – 60 гр. - 200 бр., 
пилешки хапки - 100 кг., пилешки кренвирши  - 100 кг., пилешка шунка  - 
100 кг., пилешко роле - 200 кг., пушено пилешко месо - 100 кг., пушено 
пуешко месо - 500 кг., пилешки дробчета - 200 кг., пилешки крилца - 200 
кг., пилешки сърца - 200 кг., в рамките на посочените артикули в 
техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото 
предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 54630 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:
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II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Месо
Обособена позиция №:  
²

11

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15113000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15111200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на свински котлет /прясно охладен/ -  200 кг., 
свински бекон /прясно охладен/ - 4 000 кг., охладен свински врат без 
кост /прясно охладен/ - 3 000 кг., свински шол (бут без кост) /прясно 
охладен/ - 1 000 кг., свинска карантия /прясно охладена/ - 200 кг., 
свинска плешка без кост /прясно охладена/ - 2 500 кг., свинско 
шишче /прясно охладено/, 80 гр. - 300 бр., свинско контрафиле /прясно 
охладено/ - 30 кг., свинско бонфиле /прясно охладено/ - 50 кг., свински 
джолан без кост /прясно охладен/ - 300 кг., свинска сланина /прясно 
охладена/ - 500 кг., пушен свински бут без кост  - 50  кг., пушен 
свински врат без кост  - 50  кг., пушено свинско филе - 1 000 кг., 
пушен свински бекон слайс  - 30 кг., телешки шол /прясно охладен/ - 3 
000 кг., телешко бон филе /прясно охладено/ - 30 кг., в рамките на 
посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните 
количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за 
обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 110108 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:
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II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Консерви и сосове
Обособена позиция №:  
²

12

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15331400
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15331420
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15331135
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15332290
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15131000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на грах консерва 0,680 кг. - 300 бр., гъби консерва 
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0,680 кг. - 100 бр., гъби консерва 2,500 кг. - 100 бр., гювеч, буркан 
0,680 кг. - 700 бр., доматено пюре 0,680 кг. - 300 бр., домати 
консерва, буркан 0,680 кг. – 1 000 бр., мариновани краставички, буркан 
0,680 кг. – 1 000 бр., паприкаш, буркан  0,680 кг. – 1 000 бр., зелев 
лист 0,680 кг. - 100 бр., лозов лист 0,680 кг. - 50 бр., сърми в лозов 
лист 0,280 кг. - 50 бр., зелен фасул консерва 0,680 кг. - 300 бр., 
капия печена, белена буркан 0,680 кг. - 300 бр., кетчуп пикантен в 
пластм. бутилка 0,500 - 300 бр., консерва царевица 0,850 кг. - 30 бр., 
лютеница екстра, 0.560 кг. - 50 бр., лютеница 3.00 кг.- 70 бр., кьополу 
- 50 кг., люти чушки 0,680  кг. - 50 бр., туршия – 1,7 кг. буркан - 20 
бр., туршия – 3 кг. буркан - 20 бр., маслини Каламата - 100 кг., 
маслини на шайби - 30 кг., маслинова паста - 10 кг., пчелен мед – доза 
от 15 гр. - 1 500 бр., конфитюр – доза от 15 гр. - 500 бр., конфитюр 
0,350 кг. - 50 бр., сладко с парченца плодове 350гр., различни видове - 
50 бр., сладко с цели плодове /боровинки/ - 350 гр. - 50 бр., сладко с 
цели плодове /зелени смокини/ - 350 гр. - 50 бр., каперси в 
марината /стъклен буркан от 1 л./ - 5 л., сушени домати в 
марината /стъклен буркан от 1,5 литра/ - 5 л., сушена манатарка /първо 
качество/ - 3 кг., пилешки пастет, консерва - 140 гр.  - 150 бр., 
свински пастет, консерва - 300 гр.  - 150 бр., русенско варено, 
консерва - 180 гр.  - 200 бр., балсамова редукция - 5 л., сос песто 
дженовезе - 5 кг., сос барбекю - 5 л., соев сос - 5 л., сладък чили сос  
- 730 ml - 7 бр., горчица - 10 кг., сусамов тахан  - 5 кг.,  шоколадов 
ковертюр, различни видове /бял и черен/ - 5 кг., в рамките на 
посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните 
количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за 
обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 18840 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да Не
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Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Десертни млека и млечни десерти
Обособена позиция №:  
²

13

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15551320
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на Активия натурална 280 гр. или еквивалентно/и - 
500 бр., Активия натурална Finesse 180 гр. или еквивалентно/и - 200 
бр., Активия  с плодове 280 гр., различни видове или еквивалентно/и - 3 
000 бр., Активия пълнозърнеста с мюсли 280 гр. или еквивалентно/и - 3 
000 бр., Активия пълнозърнеста с плодове и мюсли 280 гр., различни 
видове или еквивалентно/и - 5 000 бр., Активия пълнозърнеста с ядки и 
семена 280 гр., различни видове или еквивалентно/и - 2 000 бр., АКТИВИЯ 
ЗАКУСКА със зърнен микс от 198 гр. или еквивалентно/и – 1 000 бр., 
АКТИВИЯ ЗАКУСКА с ягоди и зърнен микс от 198 гр. или еквивалентно/и – 1 
000 бр., Данет Дуо, ванилия 115 гр. или еквивалентно/и - 4 000 бр., 
Данет Дуо, шоколад 115 гр. или еквивалентно/и - 4 000 бр., Данет 125 
гр.,различни видове или еквивалентно/и - 100 бр., ДАНОН ФАНТАЗИЯ 
шоколадови топчета от 100 гр. или еквивалентно/и - 3 000 бр., ДАНОН 
ФАНТАЗИЯ  млечен шоколад от 110 гр. или еквивалентно/и - 3 000 бр., 
ДАНОН за пиене от 290 гр., ягода, малина, кайсия и др. или 
еквивалентно/и - 100 бр., млечен десерт Киндер МАКСИ КИНГ 35 гр. или 
еквивалентно/и - 5 000 бр., млечен десерт Киндер МИЛК ШНИТЕ 28 гр. или 
еквивалентно/и - 3 000 бр., млечен десерт Киндер ПИНГУИ 30 гр. или 
еквивалентно/и - 5 000 бр., в рамките на посочените артикули в 
техническата спецификация и прогнозните количества в ценовото 
предложение – Приложение към документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

УНП: cc6ec49b-39ba-4964-9a2c-a3f025e01ef7 22



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 51200 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Пресни зеленчуци
Обособена позиция №:  
²

14

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 03221000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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Основен CPV код: ¹ 03221310
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03221250
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03221240
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03221270
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03221400
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново"
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на домати, червени - 2700 кг., домати, розови - 350 
кг., краставици - 4800 кг., зеле - 5800 кг., моркови - 1600 кг., лук 
сух - 2300 кг., пресни гъби - 900 кг., чушки зелени - 900 кг., чушки 
червени - 800 кг., люти чушки - 105 кг., сини домати /патладжан/ - 290 
кг., тиквички - 730 кг., спанак - 400 кг., бейби спанак - 40 кг., праз 
- 125 кг., зелен фасул - 260 кг., маруля - 1250 бр., репички, връзка - 
170 бр., пресен лук, връзка - 510 бр., магданоз, връзка - 1400 бр., 
копър, връзка - 1400 бр., кервиз, целина /връзка/ - 40 бр., зелена 
свежа мента за подправка /пакет от 200 гр./ - 20 бр., зелен свеж 
розмарин за подправка /пакет от 200 гр./ - 20 бр., зелена свежа мащерка 
за подправка /пакет от 200 гр./ - 20 бр., айсберг - 70 бр., домати чери 
- 35 кг., рукола - 17 кг., свежи аспержи - 10 кг., соеви кълнове, 
пресни - 4 кг., карфиол - 60 кг., сух чесън - 18 кг., цвекло - 350 кг., 
в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и 
прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към 
документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 38700 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:
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II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Картофи
Обособена позиция №:  
²

15

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 03212100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център „Бачиново“.
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на картофи /пресни/ с диаметър от 5 до 10 см. /от 
01.06 до 30.09./ - 3 000 кг., картофи /стари/ с диаметър от 5 до 10 
см. /от 01.10. до 31.05./ - 10 000 кг., в рамките на посочените 
артикули в техническата спецификация и прогнозните количества в 
ценовото предложение – Приложение към документацията за обществена 
поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 11410 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
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ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Плодове
Обособена позиция №:  
²

16

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 03222300
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222322
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222331
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222313
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222340
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
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Основен CPV код: ¹ 03222334
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222321
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ "Неофит Рилски" - Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център "Бачиново" 
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на ябълки, BG  - 500 кг., ябълки внос - 500 кг., 
круши - 500 кг., праскови - 200 кг., череши - 200 кг., ягоди - 200 кг., 
кайсии - 200 кг., грозде - 500 кг., дини - 500 кг., пъпеш - 300 кг., 
сини сливи - 200 кг., стафиди  - 5 кг., фурми - 5 кг., сушени кайсии  - 
5 кг., сушени смокини  - 5 кг., сушени сини сливи  - 5 кг., в рамките 
на посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните 
количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за 
обществена поръчка.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 6254 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:
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II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Цитрусови плодове
Обособена позиция №:  
²

17

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 03222200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222210
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222220
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222230
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222118
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 03222111
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център „Бачиново“.
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на банани  - 5300 кг., портокали - 2050 кг., 
мандарини - 815 кг., киви - 95 кг., лимони - 650 кг., грейпфрут - 620 
кг., ананас  - 25 бр., помело - 20 бр., авокадо  - 20 кг., манго  - 20 
кг., в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и 
прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към 
документацията за обществена поръчка. 

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 17652 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
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система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Чай, вендинг консумативи и други
Обособена позиция №:  
²

18

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15863000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15865000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15863100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 15863200
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____
Основен CPV код: ¹ 39222100
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център „Бачиново“.
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на инстантен чай, различни видове /1кг./ - 30 кг., 
инстантно мляко /1кг./ - 30 кг., инстантен шоколад /1кг./ - 30 кг., 
какао на прах - 20 кг., горещ шоколад – 25 гр. - 1 000 бр., захар 
кафява  пакетчета от 4 гр. /150 бр. в кутия/ - 1 000 кутии, захар бяла 
- пакетчета от 2.5 гр. /1000 бр. в пакет/ - 1 000 пакета, подсладител - 
2.5 гр. /300 бр. в кутия/ - 3 кутии, суха сметана - 2.5 гр. - 1 000 
бр., течна сметана - 4 гр. - 1 000 бр., бита сметана - 250 ml /флакон, 
спрей/ - 5 флакона, чай билков /20 бр. в кутия/ - 50 кутии, чай 
плодов /20 бр. кутия/ - 50 кутии, черен чай - 20 бр. в опаковка - 50 
кутии, зелен чай  - 20 бр. в опаковка - 50 кутии, чай мента  - 20 бр. в 
опаковка - 50 кутии, бъркалки, размер 90 мм. /2500 бр. в кашон/, 
дървени - 50 кашона, бъркалки, размер 110 мм. /2500 бр. в кашон/, 
дървени - 50 кашона, чаши, картон 210 мл./7,5oz, 1000 бр. в кашон - 100 
кашона, чаши, картон 180 мл./6oz, 3000 бр. в кашон - 50 кашона, чаши, 
картон 330 мл./12oz, 100 бр. в стек - 50 стека, чаши, ПВС 166 мл. /3000 
бр. в кашон/ - 3 кашона, сламки /1000 бр. в пакет/ - 10 пакета, в 
рамките на посочените артикули в техническата спецификация и 
прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към 
документацията за обществена поръчка.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 16508 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти
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II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Минерална вода
Обособена позиция №:  
²

19

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15981000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
Основно място на изпълнение:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център „Бачиново“.
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на:
Минерална вода със стойности на pH 9.79   
- РЕТ-0.500 л. - 20 000 бр.
- РЕТ- 1.5 л. - 100 бр.
Минерална вода със стойности на pH - 9.56  
- РЕТ- 0.500 л. - 10 000 бр.
- РЕТ- 1.5 л. - 100 бр.
Минерална вода ниско минерализирана със стойности на pH: 8,71  
- РЕТ-0.500 л. - 10 000 бр.
- РЕТ -1.5 л. - 50 бр.
Минерална вода със стойности на pH: 8,9  
- РЕТ-0.500 л. - 2 000 бр.
- РЕТ-1.5 л. - 20 бр.
Изворна вода със стойности на pH 7,7-  РЕТ - 0.500 л. - 20 000 бр.
Вода за диспенсър - 19 литра в галон   
- Минерална вода - 19 л.  - 7 000 бр.
- Трапезна вода - 19 л. - 10 000 бр.,
в рамките на посочените артикули в техническата спецификация и 
прогнозните количества в ценовото предложение – Приложение към 
документацията за обществена поръчка.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰

УНП: cc6ec49b-39ba-4964-9a2c-a3f025e01ef7 31



Партида: ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 7)

Цена - Тежест: ²¹
Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 71722 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ II.2) Описание / обособена позиция
II.2) Описание ¹

II.2.1) Наименование: ²
Натурални сокове
Обособена позиция №:  
²

20

II.2.2) Допълнителни CPV кодове ²
Основен CPV код: ¹ 15321000
Допълнителен CPV код: ¹ ²  ____

ІІ.2.3) Място на изпълнение
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Основно място на изпълнение:
ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, Студентски стол, Ведомствено 
заведение и Университетски център „Бачиново“.
код NUTS:¹ BG413

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
(естество и количество на строителни работи, доставки или услуги или указване на потребности и  
изисквания)
Периодични доставки на натурален сок “БББ” или еквивалентно/и – 0,250 
л. - вид опаковка: стъкло  - 10 000 бр., натурален  сок “БББ” или 
еквивалентно/и – 0,250 л. - вид опаковка: Тетра пак - 15 000 бр., 
натурален  сок “БББ” или еквивалентно/и - 1 л. - 50 бр., натурален сок 
“Куинс” или еквивалентно/и – 1 л. - 100 бр., натурален сок “Куинс” или 
еквивалентно/и - 0,250 л. - 20 000 бр., натурален сок „Капи” или 
еквивалентно/и - 0,200 л. - опаковка тетра пак - 5 000 бр., натурален 
сок „Капи” или еквивалентно/и - 250 мл. – опаковка стъкло - 20 000 бр., 
натурален сок „Капи” или еквивалентно/и - 1 л. - 100 бр., в рамките на 
посочените артикули в техническата спецификация и прогнозните 
количества в ценовото предложение – Приложение към документацията за 
обществена поръчка.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу

Критерий за качество – Име: / Тежест: ¹ ² ²⁰
Критерий, свързан с разходи – Име: / Тежест: ¹ ²⁰
Цена - Тежест: ²¹

Цената не е единственият критерий за възлагане и всички критерии са посочени само в  
документацията на обществената поръчка

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 40425 Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки – прогнозна обща максимална  
стойност за цялата продължителност на тази обособена позиция)
ІІ.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична  
система за покупки
Продължителност в месеци: 12 или Продължителност в дни:  ________
или
Начална дата: ________ дд/мм/гггг
Крайна дата: ________ дд/мм/гггг

Да НеТази поръчка подлежи на подновяване
Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кандидатите, които ще бъдат  
поканени
(с изключение на открити процедури)

Очакван брой кандидати: ________
или Предвиден минимален брой: ________ / Максимален брой: ² ________

Обективни критерии за избор на ограничен брой кандидати:

II.2.10) Информация относно вариантите
Да НеЩе бъдат приемани варианти

II.2.11)  Информация относно опциите
Да НеОпции

Описание на опциите:

II.2.12)  Информация относно електронни каталози
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Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват  
електронен каталог

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Да НеОбществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със  

средства от Европейския съюз
Идентификация на проекта:

II.2.14) Допълнителна информация:

РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И  
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
ІІІ.1) Условия за участие

ІІІ.1.1)  Годност за упражняване на професионалната дейност, включително  
изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът следва да разполага с минимум един обект, регистриран по чл. 
12 от Закона за храните, за производство и/или търговия на едро с 
храни, за групите хранителни продукти, включени в техническата 
спецификация по съответната обособена позиция, за която участникът 
подава оферта, а за чуждестранни лица – в аналогични регистри/списъци, 
съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.
В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 
съответствието с настоящия критерий за подбор се доказва от лицата, 
включени в него, съобразно разпределението на участието на лицата при 
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на 
обединението. 
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискването се 
доказва за тези подизпълнители, които съобразно вида и дела на 
поръчката ще изпълняват доставките. 
Третите лица, трябва да отговарят на този критерий за подбор, само ако 
участникът се позовава на техния капацитет за доказването му. 
При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага 
кумулативно по отношение на групите хранителни продукти, т.е. обектът с 
който разполага участника може да бъде един, но да е регистриран и да 
има еквивалентен документ за различните групи храни, включени в обхвата 
на обособените позиции, за които участникът подава оферти.
За доказване на съответствието си с изискването за годност участника 
следва да представи попълнен ЕЕДОП в частта IV. по т. „Годност”, 
подточка 1, като от описанието следва да се установява осигуряването на 
обект с надлежна регистрация по чл. 12 от Закона за храните. 
Преди подписване на договора определения за изпълнител удостоверява 
спазването на изизискването чрез представяне на заверено копие от 
доказателство за регистрацията на обекта,  както и приложен списък на 
групи храни, който е неразделна част от удостоверението или друг 
документ или информация допустими съгласно ЗОП. 

ІІІ.1.2) Икономическо и финансово състояние
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Не е приложимо.
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²
Не е приложимо.

ІІІ.1.3) Технически и професионални възможности
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка

Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За изпълнение на поръчката участникът трябва да разполага с минимум 
едно собствено, наето или чрез използване капацитета на трети лица 
моторно превозно средство за целия срок на договора.  В случай че 
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кандидатства за една, няколко или всички от следните обособени позиции: 
№ 1. Мляко и млечни продукти, № 2. Кашкавал и сирене, № 4. Яйца, № 10. 
Пилешко месо; № 11. Месо, № 13 Десертни млека и млечни десерти, 
участникът трябва да разполага поне с едно специализирано транспортно 
средство–хладилен автомобил, за превоза на продукти от животински 
произход, за което е издадено актуално удостоверение от Българската 
агенция по безопасност на храните за регистрацията му по смисъла на чл. 
246 от ЗВМД.
Участниците декларират в офертата си съответствието с минималното 
изискване за техническо оборудване, като предоставят надлежно попълнен 
ЕЕДОП, включително като посочват данни за МПС: (вид, марка, модел, 
регистрационен номер, данни за собственика), номер на удостоверение за 
регистрация, издадено от компетентен орган или еквивалентен документ на 
транспортното средство за превоз на групите храни, предмет на 
обособената позиция, и основание за ползване (собствено, наето, 
предоставено за ползване с договор за лизинг или договор за ползване 
или др.)
На основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко 
време след отварянето на заявленията за участие представяне на следните 
документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП:
Копие, заверено с подпис и печат на кандидата на документ - 
удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро или 
производство на храни, издадено от Агенция по безопасност на храните, 
както и приложен списък на  групи храни, за доставката на които 
участва, който е неразделна част от удостоверението;
Копие, заверено с подпис и печат на кандидата на документ - 
удостоверение за регистрация на транспортно средство за превоз на 
суровини и храни от животински произход, за доставката на които 
участва,  издадено от ОДБХ.
Когато кандидатът или участникът се позовава на капацитета на трети 
лица, той трябва да може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, 
като представи документи за поетите от третите лица задължения. 
Изисквано минимално/ни ниво/а: ²

ІІІ.1.5) Информация относно запазени поръчки ²
Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към  
социална и професионална интеграция на лица с увреждания или лица в неравностойно  
положение
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени  
работни места

ІІІ.2) Условия във връзка с поръчката ²

ІІІ.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълнението на поръчката е ограничено до определена професия
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

ІІІ.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Липсата на основания за отстраняване от процедурата, съгласно чл. 54, 
ал.1 от ЗОП или да са приложени мерки за надеждност. Участниците да не 
са свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от ДР на ЗОП. Да не са налице 
основанията по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици. Участниците ще бъдат отстранявани и при условията на чл. 
107 от ЗОП. Да не са налице обстоятелствата по чл. 69, ал. 1 и 2 от 
Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно 
придобито имущество. Участниците ще бъдат отстранени, когато не може да 
бъде извършена идентификация на клиента чрез регламентираните в Закона 
за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) способи, включително когато 
клиентът е юридическо лице – на физическите лица, които са негови 
действителни собственици, както и ако не са декларирани обстоятелствата 
по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП.
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ІІІ.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на  
поръчката

Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който  
отговаря за изпълнението на поръчката

РАЗДЕЛ ІV: ПРОЦЕДУРА
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура  

Ускорена процедура
Обосновка:

Ограничена процедура
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателна процедура с договаряне
Ускорена процедура
Обосновка:

Състезателен диалог
Партньорство за иновации
Публично състезание

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за  
покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение
Рамково споразумение с един оператор
Рамково споразумение с няколко оператора
Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: ²

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи

В случай на рамкови споразумения – обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава  
четири години:

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време  
на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения  
или на договаряните оферти

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с  
договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните  
оферти, без да провежда преговори

IV.1.6) Информация относно електронния търг
Ще се използва електронен търг
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Да НеОбществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки  

(GPA)

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура ²
Номер на обявлението в ОВ на ЕС: [][][][]/S [][][]-[][][][][][]
Номер на обявлението в РОП:[][][][][][][]
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на  
купувача)
IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
Дата: 29.05.2020 дд/мм/гггг Местно време: 17:00

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните  
кандидати ⁴
________ дд/мм/гггг

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие  
¹

Английски Ирландски Малтийски Румънски Френски
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Български Испански Немски Словашки Хърватски
Гръцки Италиански Нидерландски Словенски Чешки
Датски Латвийски Полски Унгарски Шведски
Естонски Литовски Португалски Фински

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Офертата трябва да бъде валидна до: ________ дд/мм/гггг
или Продължителност в месеци: 7 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

ІV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 03.06.2020 дд/мм/гггг Местно време: 10:00

Място: ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград, ул. Иван Михайлов 66, ректорат, втори етаж,  
Заседателна зала.
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл. 54, ал. 1 от ППЗОП офертите се отварят в публично 
заседание, на което могат да присъстват участниците или техни 
упълномощени представители, както и представители на средствата за 
масово осведомяване

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Да НеТова представлява периодично повтаряща се поръчка
Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: ²
След 8 месеца

VI.2) Информация относно електронното възлагане
Ще се прилага електронно поръчване
Ще се използва електронно фактуриране
Ще се приема електронно заплащане

VI.3) Допълнителна информация: ²
Гаранцията за изпълнение се определя по обособени позиции, в размер на 
2 (два) процента от прогнозната стойност на договора и се представя при 
сключването на договора, в една от следните форми: парична сума, 
внесена по банковата сметка на ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград, или 
неотменима и безусловна банкова гаранция със срок на валидност срока 
действие на договора – 1 година, плюс 30 /тридесет/ дни, или 
застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на 
отговорността на изпълнителя, със срок на валидност срока действие на 
договора – 1 година, плюс 30 /тридесет / дни.
Банкова сметка:
BIC:    SOMBBGSF
IBAN:  BG53 SOMB 9130 3360 6130 00
ОБЩИНСКА БАНКА АД, Благоевград

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация ²
Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:
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Телефон:

Електронна поща: Факс:

Интернет адрес (URL):

VІ.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП.

VІ.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби ²
Официално наименование:
Комисия за защита на конкуренцията
Пощенски адрес:
бул. Витоша № 18
Град: Пощенски код: Държава:
София 1000 BG

Телефон:
+359 29884070

Електронна поща: Факс:
cpcadmin@cpc.bg +359 29807315
Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 20.03.2020 дд/мм/гггг

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на  
законодателството на Европейския съюз и на всички приложими закони.

¹ моля, повторете, колкото пъти е необходимо
² в приложимите случаи
⁴ ако тази информация е известна
²⁰ може да бъде присъдена значимост вместо важност
²¹ може да бъде присъдена значимост вместо важност; ако цената е единственият  

критерий за възлагане, тежестта не се използва
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