ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА И ИЗИЗСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ.
УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ
За участие в процедура по реда и условията на глава 8а и чл.14,ал.4,т.2 от ЗОП
с предмет:доставка на хранителни продукти за нуждите на СБАЛПФЗ-Стара

Загора” ЕООД гр.Стара Загора.

І.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогне да се запознаете при
съобрзяване с условията на ЗОП и с изискванията на Възложителя, за да подготвите
офертите си за участие в процедурата съобразно тези изисквания.
Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, образци,условия и изисквания,посочени в документацията.
Предлаганите хранителни продукти следва да отговарят на БДС или
европейските стандарти, като вида на хранителни продекти и необходимите количества
за 12 месеца са посочени в Спецификация № 1 към ценовата оферта ,неразделна част от
настоящата документация. Участниците могат да участват по една или повече позиции.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертата.
Място на изпълнение на поръчката: СБАЛПФЗ-Стара Загора” ЕООД

гр.Стара Загора , ул.”Армейска” № 11
Доставката на хранителни продукти ще се осъществява по заявка на
Възложителя-писмена и устна ,в която се заявяват конкретните количества .
Срокът за възлагане на настоящата поръчка е 12 / дванадасет/ месеца ,считано от
датата на сключване на договора с Изпълнителя.
Обща прогнозна стойност на поръчката 35000 лева /тридесет и пет хиляди/ лв.
без ДДС.
Начин на плащане- отложено- в срок от 60 / шестдесет/ календарни дни след
получаване на оригинална фактура и извършване на доставката .
ІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
От участие в процедурата се отстраняват участници или оферти ,за които са
налице едно или повече от следните условия:
- представената оферта не отговаря на предварително поставените условия в
тази документация
- не е представен някой от документите,съгласно изискванията на настоящата
документация
ІІІ.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ
Всеки участник може да представи само една оферта.За разглеждане и
класиране ще бъдат приети само оферти,които отговарят на законовите
изисквания и изисквания,посочени в тази документация.
Не се приема и се връща незабавно на участника оферта,която:
-е постъпила в незапечатан или в прозрачен плик;
-е постъпила в нарушена цялост;
-е постъпила след изтичане на крайния срок.
Срок на валидност на офертата:60 дни от крайния срок за получаване на
оферти.
Пликът съдържа следните документи:

1.Административни сведения за участника
2.Данни за лицето, което прави предложението –копие от документа за
регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от ЗТР, когато
участникът е юридическо лице или едноличен търговец, копие от документа за
самоличност, когато участникът е физическо лице. Документът се представя в заверен
от участника препис. При участник обединение- Договор за създаване на обединението.
3.Оферта-по образец
4.Ценова оферта- по образец
5.Декларация по чл.56 ,ал.1,т.12 от ЗОП– по образец
6.Документ за упълномощаване при наличие на представителство при
подписване на офертата
7.Техническо предложение- по образец
8.Проект на договор –/парафиран от участника / по образец
9.Декларация ,в която се посочват подизпълнителите ,видовете работи,
които подизпълнителите ще извършват, както и дела на тяхното участие, ако
участникът предвижда използването на подизпълнители при изпълнение на поръчката.
Когато участникът ще използва подизпълнители при изпълнение на поръчката ,в
офертата се прилага декларация за тяхното съгласие, подписана от подизпълнителите –
декларациите са свободен текст.
10.Списък на съдържащите се документи.
ІV.КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ - най-ниска цена.
Офертите се подават в срок до 13,30 часа на 30.04.2015 год. на следния адрес:
гр.Стара Загора, ул.”Армейска” № 11
При приемане на офертата на участника се дава входящ номер,а във входящ
регистър се отбелязват следните данни:пореден номер, дата и час на получаване на
офертата.

