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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите
на заведения за хранене и развлечения, поверени за
стопанисване и управление на ОП „Туризъм“, находящи се на
територията на Община Бургас
понеделник, 30 септември 2019
Публикувано от: Иванка Баева

ОБЩИНА БУРГАС
Дирекция
"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"
ДОКУМЕНТАЦИЯ
за обществена поръчка, с предмет:
Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на заведения за хранене и
развлечения, поверени за стопанисване и управление на ОП "Туризъм", находящи се на
територията на Община Бургас по обособени позиции, както следва: Обособена позиция №
1. Месо и месни продукти; Обособена позиция № 2. Мляко и млечни продукти; Обособена позиция №
3. Риба и рибни продукти; Обособена позиция № 4. Яйца; Обособена позиция № 5. Пакетирани стоки
и подправки; Обособена позиция № 6. Пресни плодове и зеленчуци, пресни подправки; Обособена
позиция № 7. Консервирани и замразени продукти; Обособена позиция № 8. Алкохолни и
безалкохолни напитки".
гр. Бургас, 2019 г.
На основание чл. 32, ал.1, т.1 във връзка с чл. 35, ал.1, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Възложителят ще предостави неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез електронни
средства до документацията за обществената поръчка от датата на публикуване на
обявлението в "Официален вестник" на Европейския съюз.
Оферти за участие в процедурата могат да се подават до 17.15 ч. на 04.11.2019г. на адреса на
Възложителя - гр. Бургас, сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" №26.
Офертите ще бъдат отворени и оповестени на 05.11.2019 г. от 10:30 ч. в сградата на Община Бургас, от
комисия, назначена от възложителя.
На заседанието на комисията могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масова информация.
Не се изисква нотариална заверка на пълномощното.

Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри"https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40480
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Линк към Съобщение за отваряне на "Предлагани ценови параметри" по Обособена позиция №
5 https://www.burgas.bg/bg/notice/details/62/40549

Данни за Възложителя
Община Бургас
8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

Лица за контакт:
По юридическата част: Иванка Баева - юрисконсулт в дирекция "Обществени поръчки", при Община
Бургас - 056 / 907 276.
По техническата част: Деница Йовчева - офис мениджър в ОП "Туризъм", тел: 0882 004 127;

Файлове и ресурси
Решение за откриване на процедура [1]
Обявление за поръчка [2]
Документация [3]
Приложение А [4]
Приложение № 3-ОП1 [5]
Приложение № 3-ОП2 [6]
Приложение № 3-ОП3 [7]
Приложение № 3-ОП4 [8]
Приложение № 3-ОП5 [9]
Приложение № 3-ОП6 [10]
Приложение № 3-ОП7 [11]
Приложение № 3-ОП8 [12]
ЕЕДОП в XML файл [13]
ЕЕДОП в PDF файл [14]
Проектодоговор [15]
Приложения за попълване [16]
Решение за удължаване на срока по ОП 5 [17]
Протокол по ОП 4, 6 и 8 [18]
Протокол по ОП 5 [19]
Доклад по ОП 4, 6 и 8 [20]
Доклад по ОП 5 [21]
Решение за избор на изпълнител по ОП 4, 6 и 8 [22]
Решение за избор на изпълнител по ОП 5 [23]
Решение за прекратяване на процедурата [24]
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Линкове на ресурси:
[1] https://www.burgas.bg/uploads/a1319f5aa21cda13ce292961c1ecddcd.pdf
[2] https://www.burgas.bg/uploads/a5b079d9fa52710d52120373559c1f27.pdf
[3] https://www.burgas.bg/uploads/cffb0934770a1de2ef1466512070b235.pdf
[4] https://www.burgas.bg/uploads/48e9fa88e6dd91332b46851adadc4cb8.pdf
[5] https://www.burgas.bg/uploads/2c30fd987ab1fb9a49d8e46fac3cdcaa.xlsx
[6] https://www.burgas.bg/uploads/1308a747ad21a697b5f8005c644924ed.xlsx
[7] https://www.burgas.bg/uploads/cde2ee98be5d5889d003ac445e9cfbea.xlsx
[8] https://www.burgas.bg/uploads/eeb2d4dd81b8e97c3c1753c3a2c2d4db.xlsx
[9] https://www.burgas.bg/uploads/1b9fb603f05c01e5a65c35c7bd745453.xlsx
[10] https://www.burgas.bg/uploads/801f0e8dacff93a357012253a8f811d8.xlsx
[11] https://www.burgas.bg/uploads/99fec77ab22362ef6cbbc9714c1ee8a3.xlsx
[12] https://www.burgas.bg/uploads/03a69b838e22a2e419deb4857062446e.xlsx
[13] https://www.burgas.bg/uploads/7285f79b1874edf872c0131681f97a09.xml
[14] https://www.burgas.bg/uploads/5e88b509ef97724c39da7590e6ddec47.pdf
[15] https://www.burgas.bg/uploads/9e5ca6503b759df9dae96d4c3f04bcb3.pdf
[16] https://www.burgas.bg/uploads/302ae29749e01c5fc5163dbf891f77f9.docx
[17] https://www.burgas.bg/uploads/69eabf831aad12a8f577549369b3ffea.pdf
[18] https://www.burgas.bg/uploads/d9f54a60109d403bba03ac9f69a1c579.pdf
[19] https://www.burgas.bg/uploads/ee24ff9f2c77467a09c32591b3bf08f1.pdf
[20] https://www.burgas.bg/uploads/ae1a923b6dcce988d737ae375df7217f.pdf
[21] https://www.burgas.bg/uploads/5004c5ed70a0048af78d572a143381b5.pdf
[22] https://www.burgas.bg/uploads/59ad800943b9b3e26ef16ac86a9f28ab.pdf
[23] https://www.burgas.bg/uploads/17618aa7f3418318411e8e15d750a90e.pdf
[24] https://www.burgas.bg/uploads/e71aec06f95bb6ee1e99da6feacec2d0.pdf
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