ДОКУМЕНТАЦИЯ
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-Ст.Загора

І.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Настоящата документация е изготвена с цел да Ви помогжне 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.
Обектът на поръчката се дели на обособени позиции,като участниците могат да
участват по една ,няколко или всички обособени позиции.Задължително е обаче
участниците,когато участват по определената позиция да подадат оферта по всички
подпозиции.Ако не бъде подадена оферта по всички подпозиции от съответната
позиция,участникът ще бъде отстранен от участие по тази позиция.
Предлаганите хранителни продукти следва да отговарят на БДС или
европейските стандарти.
Срокът на годност на доставените стоки, който остава след датата на
получаването им от Възложителя ,следва да бъде не по-кратък от 80 % от общия срок
на годност,посочен от производителя.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертата.
Място на изпълнение на поръчката:гр.Стара Загорап СБАЛПФЗ ул.”Армейска”
№ 11.
Доставката на хранителните продукти ще се осъществява по заявка на
Възложителя-писмена и устна ,в която се заявяват конкретните количества от всеки
вид.
Срокът за възлагане на настоящата поръчка е 12 / дванадасет/ месеца ,считано от
датата на сключване на договора с Изпълнителя.
Начин на плащане : с платежно нареждане по банков път,в лева,след получаване
на оригинална фактура.
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
- обявен е в несъстоятелност или
- е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно
националните закони или подзаконови актове
- лицето/ата по чл.47 ал.5 от ЗОП е свързано с Възложителя или със
служители на ръководна длъжност в неговата организация
- лицето/ата са сключили договор с лице по чл.21 или 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси
1.Икономически и финансови изисквания:
а/копие от ГФО за 2013 год.
2.Технически изисквания към участниците:

Да се представят :
а/участниците следва да отговарят на изискванията по Закона за храните и
всички други нормативни документи,свързани с производство и търговия с
хранителни продукти.
б/ съдържание на предлаганите продукти на български език
в/ заверено копие от удостоверение за регистрация на обект по реда на чл.12
ал.1 от Закона за храните – за складовите си бази и търговски обекти.
в/копие от документ за собственост или договор за наем на ползваните от
участника складови бази и търговски обекти
г/списък на транспортните средства,с които участникът ще извършва
доставките,като транспортните средства следва да отговарят на санитарнохигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти,даказано с
удостоверение за регистрация на транспортно средство,издадено от съответните
органи.
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:30 дни от крайния срок за получаване на
оферти.
Пликът съдържа следните документи:
1.Административни сведения за участника
2.Оферта
3.Ценова оферта
4.Доказателства за техническите възможности,съгласно изискванията на
т.2 от раздел ІІ от настоящата документация
5.Декрации: по чл.чл.47 ал.1 чл.47 ал.5 от ЗОП
6.Документ за упълномощаване при наличие на представителство при
подписване на офертата
7.Списък на съдържащите се документи.
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.

