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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
l000 София, ул. "Леге" 4

e-mril: аор@аор,Ьg

интернет адрес| httо://WwW.аор,Ья

по ч.п. 20, ал. 3 от ЗОПза обществена поръчка

Номер rrд обособената поrиция: J ]

НаименовАяпе: [,., , ,, ]

Прогнозпа стойност rб,16,, бg:,Д4С): t]

Номер на обявата: [26-02-2 ]

Възложител : [МЗ-LlСМ Il-Pyce

Подсленrrе rKo.,arx) е ,7р u,lo,xclL'иo): L.,....l
Партпда в регпстъра на обществелпте поръчкп: [001,14 ]

Ддрес: [гр, Русе, кв. Дружба l]
Лице зл контакт 1-!ой,е u повече оп ed1o.,lury@'. [л-р Певка Бахчеваllова,, ",,]
Телефон: i082860l04l
E-mail: [еmеrg rs@аЬч,Ь8]

Лостъпът до локу евтац ята ]а порьчката е ограшпчен; [] l]a [Х] tle

допълвителна и форм,ацпя моr(е да бъле получеяд от:

[Х] Горепосоченото/и,],е място/места за контакт

[] Друг адрес: r,vо,/я, ,'осочепе 0ру? аОрес)

Пprrerr,raHe на локумептrr и офертп по еле

Обект на порьчкатаi

[]Строителство
[] Доставки

[Х] Услуги
itp"ar", ,r" nop""*"Ta: [Изработване и доставка та ваучери за храна за дежурен персонiц в

ЦСМП-Русе през 20l9 год.]

Кратко оппсан е: [чрез периодичша изработка по заявки и доставка до ЦСМП-Русе]

Място па извършвsне: [РКЦ rр, Русе]

Обша прогнозна стойпост на поръчката r,? .lB., без ДДС): [З5 З00 l

Обособенп позпции /xo?llпo е прu-лоэl(ч|,ло)i [] Ща [xl }{е

тЙп"*-о l.Ira."з*йr" *a,r" р"зdеi mолкова пъilu, колкоmо са обособенuпле позuцuu-



У*о"r", "" 
*-r_ ,рябва да оl,говаряi уч я'стн.п\пте (ко?апо е nplL,lo)lcllцo) :

изискваltйя за лпчяото състояние: [съгласно Документацията]

Праsоспособност 1а упражняване на професпонrлпа лей ост: [съгласно,Щокументаuиятаi

икопомич€ско финансово състоянuе: [съгласно Документацията]

Техн ческп и професиоttалпи способвостй: [съгласно Локументацията]

йГфор""ur" оr"о"rо запазе я поръчкtl (ко?алlо е прu,лоъ(,lLvо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с

увреждания илй за лица! чиято ocнoBlla uел е соцйалвото интегриране на хора с

увреждания или на хора в нераввостойно положенйе

[] Изпълнението на поръчката е ограllиче}lо в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

Крптерпй за възлагавеl

[] Оптиммно съотношение качество/цена въз основа на:

[] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени локазатели

[l Ниво на разхолитс

[Х] Най-ниска цена

Показател за оцеяклi (uо.,lя, повпорепе, Ko,,l(o|'1o пъпч е необхоdlLvо)

Име: l......| Те,кест: I I

Срок за получавапе на офертпт€:

Лата: (dd;]]Lцl,,,а I14l|2l2ol8] Час: (ччiмм) [l0:00]

Срок на вдл дпост fiа офертпте:

Дата: Оdfuмhzz4 |Зll] 2/20l9" " "] Час: (чч|мм) [l0:00]

Дата ш час яа отваряне а офертпте:

Дzла| oobL|/????) |l'7 l l 2/20 l 8] [ l 0;00]

Място яа отваряпе на офертитс: IPKtl на I1СМП-Русс, кв, Дружба l]

йбйпa"" orno"ro средства от Европейскпя съюз:

Обцествената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от

европейските фовдове и програми: [] Др [] не

Идентифимция на проекIа, когато е прйложимоi



г

Лата па настояulа,rя обява
05/l2120I

Гlенка Тодорова Бахчеванова]

Друга пнформацхя rко?апю е пPulIoJrILuo): |,.....]

з


