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ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Официално наименование
"Многопрофилна болница за активно лечение-Пловдив" АД

Пощенски адрес
булевард "България "№234

Град Пощенски код Страна
Пловдив 4003 България

Място/места за контакт: Телефон
"МБАЛ-ПЛОВДИВ" АД-ет.15,ст.31-

деловодство

032 959221

На вниманието на:
Наташа Бечирова

E-mail: Факс
mbalplovdiv@abv.bg 032 959221

Интернет адрес/и (в приложимите случаи)
Основен адрес на възлагащия орган (URL):

Адрес на профила на купувача (URL):

Допълнителна информация може да бъде получена на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.I

Спецификациите и допълнителните документи (включително документи за състезателен  
диалог и динамична система за покупки) могат да бъдат получени на:

Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.II

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени на:
Горепосоченото/ите място/места зa контакт
Друго: моля, попълнете Приложение А.III

I.2) ВИД НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН И ОСНОВНА ДЕЙНОСТ ИЛИ ДЕЙНОСТИ

министерство или всякакъв друг  
национален или федерален орган,  
включително техни регионални или  
местни подразделения
национална или федерална  
агенция/служба
регионален или местен орган
регионална или местна агенция/служба
публичноправна организация
европейска институция/агенция или  
международна организация
Друго (моля, пояснете): ______________

общи обществени услуги
отбрана
обществен ред и безопасност
околна среда
икономически и финансови дейности
здравеопазване
настаняване/жилищно строителство и  
места за отдих и култура
социална закрила
отдих, култура и вероизповедание
образование
Друго (моля, пояснете): ______________

Да НеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи  
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органи

РАЗДЕЛ ІI: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

ІІ.1) Описание

ІІ.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ-ПЛОВДИВ" АД

ІІ.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на  
доставката или място на предоставяне на услугите
(Изберете само една категория — строителство, доставки или услуги, която съответства в  
най-голяма степен на конкретния обект  на вашата поръчка или покупка/и)

(а) Строителство (б) Доставки (в) Услуги
Изпълнение
Проектиране и  
изпълнение
Извършване,  
независимо с какви  
средства, на  
строителство,  
отговарящо на  
изискванията, указани  
от възложителя

Покупка
Лизинг
Наем
Покупка на изплащане
Комбинация от  
горепосочените

Категория услуга  No
(Относно категориите  
услуги 1—27, моля, вижте  
приложение ІІ към 
Директива 2004/18/ЕО)

Основна площадка или  
място на изпълнение на  
строителството

Основно място на доставка Основно място на  
предоставяне на услугите

съответните складове 

в хранителния блок 

на

"МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АДгр.Пловдив

код NUTS: код NUTS: BG421 код NUTS:

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща
Обществена поръчка Създаването на динамична система за  

покупки (ДСП)
Създаването на рамково споразумение

ІІ.1.4) Информация относно рамковото споразумение (в приложимите случаи)
Рамково споразумение с няколко  
оператора

Рамково споразумение с един  оператор

Брой: ________ или, в приложимите случаи,  
максимален брой ________ на участниците в  
предвиденото рамково споразумение

Срок на действие на рамковото споразумение:
Срок на действие в година/и:  ________ или в месец/и:  ________
Обосноваване на рамково споразумение, чийто срок  надвишава четири години:

Обща прогнозна стойност на покупките за целия срок на действие на рамковото  
споразумение (в приложимите случаи; посочете само цифри):
Прогнозна стойност, без да се включва ДДС:  ________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

Честота и стойност на поръчките, които трябва да бъдат възложени (ако са  
известни):
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ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките:
Доставка на хранителни продукти за нуждите на "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД,град Пловдив по заявка на възложителя,подписана от 

изпълнителния директор на "МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД или упълномощено от 

него лице.

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15000000

Да НеІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки  
(GPA)

Да НеІІ.1.8) Разделяне на обособени позиции (за информация относно  
обособените позиции, използвайте приложение Б толкова пъти,  
колкото е броят на обособените позиции)
Ако да, офертите трябва да бъда представени за (попълнете само една клетка):

само една позиция една или повече позиции всички позиции

Да НеІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

ІІ.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем (включително всички обособени позиции и  
опции, в приложимите случаи)
Хранителните  стоки са в количества определени съгласно 

Спецификация-Приложение 1А към документацията, която ще се 

продава на кандидатите и които са обособени по номенклатури в 

168 позиции.

В приложимите случаи, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само  
цифри):
700000   Валута: BGN

или обхват: между ________ и ________   Валута:

Да НеІІ.2.2) Опции (в приложимите случаи)
Ако да, описание на тези опции:

Aко е известен, прогнозен график за използване на тези опции:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)

Брой на възможните подновявания (ако има такива): ________ или обхват: между  
________ и ________

Ако е известен, в случай на подновяеми поръчки за доставки или услуги, прогнозен  
график за последващи поръчки:
в месеци: ________ или дни:  ________  (от възлагането на поръчката)

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнението

Продължителност в месеци: 12 или дни  ________  (от възлагането на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг
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РАЗДЕЛ ІІІ: ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА  
ИНФОРМАЦИЯ

ІІІ.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции (в приложимите случаи):
Гаранция за участие в процедурата в размер съгласно приложение 

№1Б,към документацията за участие.Гаранция за изпълнение на 

договора в размер на 2% /два процента/ от стойноста на договора 

без включен ДДС.И двата вида гаранции се представят в една от 

двете форми:-парична сума преведена по сметка на "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД ,посочена в документацията за участие,която ще се 

продава на кандидатите или банкова гаранция.Кандидата сам избира 

формата. 

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на  
разпоредбите, които ги уреждат:
Съгласно документацията която ще се продава на 

участниците ,която документация ще бъде публикувана на  сайта на 

МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД-www.mbal.net

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически  
оператори, на която се възлага  поръчката (в приложимите случаи):

Да НеІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на  
поръчката (в приложимите случаи)
Ако да, описание на особените условия:

ІІІ.2) Условия за участие

ІІІ.2.1) Лично състояние на икономическите оператори, включително изисквания  
във връзка с вписването в професионални или търговски регистри:
Информация и формалности, които са необходими за оценката  дали  изискванията са  
изпълнени:
Право на участие имат всички български и чуждестранни физически 

и юридически лица,както и техните обединения,които отговарят на 

изискванията на ЗОП,на документацията за участие в процедурата 

която ще се продава на кандидатите  и на настоящото 

обявление.Възложителя не изисква създаването  на юридическо лице 

ако кандидата,определен за изпълнител е обединение на физически 

и /или юридически лица. 

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценката дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

Съгласно документацията,която 

ще се продава на 

кандидатите.Същата ще бъде 

публикувана на сайта на 

Съгласно документацията,която 

ще се продава на 

кандидатите.Същата ще бъде 

публикувана на сайта на 
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Възложителя-"МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД-

www.mbal.net.

Възложителя-"МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД-

www.mbal.net.

ІІІ.2.3) Технически възможности
Информация и формалности, които са  
необходими за оценка дали  изискванията  
са изпълнени:

Изисквано/и минимално/и ниво/а (в  
приложимите случаи):

Съгласно документацията,която 

ще се продава на 

кандидатите.Същата ще бъде 

публикувана на сайта на 

Възложителя-"МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД-

www.mbal.net.

Съгласно документацията,която 

ще се продава на 

кандидатите.Същата ще бъде 

публикувана на сайта на 

Възложителя-"МБАЛ-ПЛОВДИВ"АД-

www.mbal.net.

Да НеІІІ.2.4) Запазени поръчки (в приложимите случаи)
Поръчката е ограничена до предприятия, ползващи се със закрила
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на  
защитени работни места

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услуги

Да НеІІІ.3.1) Изпълнението на услугата е ограничено до определена  
професия
Ако да, позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна  
разпоредба:

Да НеІІІ.3.2) Юридическите лица трябва да посочат имената и  
професионалната квалификация на персонала, който отговаря за  
изпълнението на услугата

РАЗДЕЛ IV: ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура
Открита

Ограничена

Ускорена ограничена Обосноваване на избора на ускорена процедура:

Договаряне Да НеИма вече избрани кандидати

Ако да, посочете имената и адресите на вече избрани  
икономически оператори в раздел VІ.3) Допълнителна  
информация

Ускорена на договаряне Обосноваване на избора на ускорена на договаряне  
процедура:

Състезателен диалог

IV.1.2) Ограничение на броя на операторите, които ще бъдат поканени да представят  
оферти или да участват
(ограничени процедури и процедури на договаряне, състезателен диалог)

Предвиден брой на операторите ________
или предвиден минимален брой ________ и, в приложимите случаи, максимален брой  
________

Обективни критерии за ограничаване на броя на кандидатите:
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Да НеIV.1.3) Намаляване на броя на операторите по време на договарянето  
или диалога (процедура на договаряне, състезателен диалог)
Използване на процедура на етапи за постепенно намаляване на броя на обсъжданите  
решения или на договаряните оферти

ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане (моля, попълнете съответната/ите клетка/и)
Най-ниска цена
или
икономически най-изгодна оферта с оглед на

посочените по-долу критерии (критериите за възлагане трябва да бъдат посочени с  
тяхната тежест или в низходящ ред на важност в случаите, в които определянето  
на тежест е невъзможно поради очевидни причини)
критериите, посочени в спецификациите, в поканата за представяне на оферти или  
за договаряне или в описателния документ
Критерии Тежест

Да НеІV.2.2) Ще се използва електронен търг
Ако да, допълнителна информация относно електронния търг (в подходящите случаи)

ІV.3) Административна информация

ІV.3.1) Референтен номер на досието, определен от възлагащия орган (в  
приложимите случаи)
2011-0003

Да НеІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка
Ако да,

Обявление за предварителна информация Обявление в профила на купувача
Номер на обявлението в ОВ: 2011/S32-052780 от 14/02/2011 дд/мм/гггг

Други предишни публикации (в приложимите случаи)

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификациите и допълнителни документи (с  
изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)
Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи
Дата: 09/05/2011 дд/мм/гггг Час: 15:30

Да НеПлатими документи
Ако да, цена (посочете само цифри): 50   Валута: BGN
Условия и начини на плащане:
Заплаща се в касата на Възложителя,находяща се в сградатана"МБАЛ

-ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив,бул."България"№234,ет.12,стая

№64 или по банков по кметка на Възложителя "Общинска банка"АД 

град Пловдив,IBAN BG49SOMB91301010172801.Документацията се 

получава от деловодството на "МБАЛ-

ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив,бул."България"№234,ет.15,стая№31.

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие
Дата: 19/05/2011 дд/мм/гггг Час: 15:30

ІV.3.5) Дата на изпращане на поканите за представяне на оферти или за участие на  
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избраните кандидати (ако е известно)  
(в случая на ограничени процедури  и процедури на договаряне и състезателен  
диалог)
Дата: ________ дд/мм/гггг

ІV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за  
участие

ES DA ET EN IT LT MT PL SK FI
CS DE EL FR LV HU NL PT SL SV

Друг: Български

ІV.3.7) Минимален срок , през който оферентът е обвързан от офертата (открита  
процедура)
До дата: 19/08/2011 дд/мм/гггг
или продължителност в месец/и: ________ или дни:   ________  от датата, която е  
посочена за дата на получаване на офертата

ІV.3.8) Условия за отваряне на офертите
Дата: 20/05/2011 дд/мм/гггг Час: 10:00

Място (в приложимите случаи): Заседателната зала в сградата на"МБАЛ-
ПЛОВДИВ",гр.Пловдив,бул"България"234 ,ет 1.

Да НеЛица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на  
офертите (в приложимите случаи)
Съгласно чл.68 ал.3 от ЗОП

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Да НеVІ.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка  (в приложимите  
случаи)
Ако да, прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления:

Да НеVІ.2) поръчка във връзка с проект и/или програма, които са  
финансирани от общностни фондове
Ако да, позоваване на проекта/ите и/или програмата/ите:

VІ.3) Допълнителна информация (в приложимите случаи)
Ценовите оферти на допуснатите до класиране кандидати ще се 

отварят в срок до два работни дни,считано от денят в който

поканата до допуснатите участници е публикувана в сайта на "МБАЛ

-ПЛОВДИВ"АД,гр.Пловдив-www.mbal.net.

VІ.4) Процедури по обжалване

VІ.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Официално наименование
Комисия по защита на конкуренцията

Пощенски адрес
бул. Витоша № 18

Град Пощенски код Страна
София 1000 Република 

България

Телефон
02 9884070
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E-mail Факс
cpcadmin@cpc.bg 02 9807315

Интернет адрес (URL):
http://www.cpc.bg

Орган, който отговаря за процедурите по медиация (в приложимите случаи)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VІ.4.2) Подаване на жалби (моля, попълнете рубрика VІ.4.2 ИЛИ при необходимост  
рубрика VІ.4.3)
Уточнете информацията относно крайния/те срок/ове за подаване на жалби:
Съгласно чл.120 от ЗОП

VІ.4.3) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на  
жалби
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Телефон

Е-mail Факс

Интернет адрес (URL):

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление
Дата: 21/04/2011 дд/мм/гггг

ПРИЛОЖЕНИЕ А

ДОПЪЛНИТЕЛНИ АДРЕСИ И МЕСТА ЗА КОНТАКТ

І) Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна  
информация
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 8



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІ) Адреси и места за контакт, от които може да се получат спецификациите и  
допълнителни документи (включително документите относно състезателен диалог  
или динамична система за покупки)
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ІІІ) Адреси и места за контакт, на които трябва да бъдат изпратени  
офертите/заявленията за участие
Официално наименование

Пощенски адрес

Град Пощенски код Страна

Място/места за контакт Телефон

На вниманието на

E-mail Факс

Интернет адрес (URL):

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 1 Заглавие: Фасул  стар

1) Кратко описание
Аоставка на Фасул стар  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221210

3) Количество или обем
1 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
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________   Валута:
или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 2 Заглавие: Леща

1) Кратко описание
Доставка на Леща по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03212211

3) Количество или обем
1 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 3 Заглавие: Картофи

1) Кратко описание
Доставка на Картофи  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03212100

3) Количество или обем
35 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 4 Заглавие: Кромид лук

1) Кратко описание
Доставка на Кромид лук  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221113

3) Количество или обем
3 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 5 Заглавие: Пресен лук

1) Кратко описание
Доставка на Пресен лук  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221113

3) Количество или обем
3 000 вр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 7 Заглавие: Праз лук

1) Кратко описание
Доставка на Праз лук  по заявка на вьзложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221113

3) Количество или обем
1 000 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 8 Заглавие: Моркови

1) Кратко описание
Доставка на Моркови  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221112

3) Количество или обем
2 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 9 Заглавие: Домати

1) Кратко описание
Доставка на Домати  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221240

3) Количество или обем
4 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 10 Заглавие: Краставици

1) Кратко описание
Доставка на Краставици  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221270

3) Количество или обем
4 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 11 Заглавие: Пиперки

1) Кратко описание
Доставка на Пиперки  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221230

3) Количество или обем
2 200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 12 Заглавие: Зеле

1) Кратко описание
Доставка на Зеле  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221400

3) Количество или обем
18 000 кг.

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 15



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 13 Заглавие: Спанак /пресен/

1) Кратко описание
Доставка на Спанак /пресен/  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221340

3) Количество или обем
400 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 16



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 14 Заглавие: Спанак /замразен/

1) Кратко описание
Доставка на Спанак /замразен/  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221340

3) Количество или обем
2 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 15 Заглавие: Марули

1) Кратко описание
Доставка на Марули  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221310

3) Количество или обем
2 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 17



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 16 Заглавие: Тикви

1) Кратко описание
Доставка на Тикви  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221200

3) Количество или обем
500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 17 Заглавие: Тиквички

1) Кратко описание
Доставка на Тиквички  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221250

3) Количество или обем
2 000 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 18 Заглавие: Гъби печурки

1) Кратко описание
Доставка на Гъби печурки  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03221260

3) Количество или обем
600 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 19 Заглавие: Сладка церевица

1) Кратко описание
Доставка на Сладка церевица  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03211200

3) Количество или обем
200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 20 Заглавие: Ябълки

1) Кратко описание
Доставка на Ябълки  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222321

3) Количество или обем
6 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 20



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 21 Заглавие: Грозде

1) Кратко описание
Доставка на Грозде  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222340

3) Количество или обем
500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 23 Заглавие: Череши

1) Кратко описание
Доставка на Череши  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222333

3) Количество или обем
300 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 24 Заглавие: Праскови

1) Кратко описание
Доставка на Праскови  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222332

3) Количество или обем
700 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 25 Заглавие: Кайсии

1) Кратко описание
Доставка на Кайсии  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222331

3) Количество или обем
250 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 26 Заглавие: Маслини

1) Кратко описание
Доставка на Маслини  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222400

3) Количество или обем
600 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 27 Заглавие: Портокали

1) Кратко описание
Доставка на Портокали  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222220

3) Количество или обем
450 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 28 Заглавие: Мандарини

1) Кратко описание
Доставка на Мандарини  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222200

3) Количество или обем
800 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 29 Заглавие: Банани

1) Кратко описание
Доставка на Банани  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222111

3) Количество или обем
150 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 30 Заглавие: Лимони

1) Кратко описание
Доставка на Лимони  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03222210

3) Количество или обем
50 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 31 Заглавие: Магданоз

1) Кратко описание
Доставка на Магданоз  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03132000

3) Количество или обем
10 000 вр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 32 Заглавие: Кервиз

1) Кратко описание
Доставка на Кервиз  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03132000

3) Количество или обем
500 вр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 33 Заглавие: Джоджен

1) Кратко описание
Доставка на Джоджен  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03132000

3) Количество или обем
250 вр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 35 Заглавие: Птичи яйца L /от 63 гр. до 73 гр./

1) Кратко описание
Доставка на птичи яйца L /от 63 гр. до 73 гр./  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03142500

3) Количество или обем
55 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 36 Заглавие: Скумрия замразена 0,300 - 0,500 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Скумрия замразена 0,300 - 0,500 кг.  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15241500

3) Количество или обем
2 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 37 Заглавие: Скумрия замразена 0,400 - 0,600 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Скумрия замразена 0,400 - 0,600 кг.  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15241500

3) Количество или обем
1 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 29



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 39 Заглавие: Почистен хек

1) Кратко описание
Доставка на Почистен хек  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03311230

3) Количество или обем
1 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 42 Заглавие: Свински бут без кост охладен

1) Кратко описание
Доставка на Свински бут без кост охладен  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15113000
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3) Количество или обем
1 400 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 43 Заглавие: Телешко месо без кост охладено

1) Кратко описание
Доставка на Телешко месо без кост охладено  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15111200

3) Количество или обем
600 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 44 Заглавие: Свински врат без кост охладен

1) Кратко описание
Доставка на Свински врат без кост охладен  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15113000

3) Количество или обем
250 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 46 Заглавие: Кайма 40 тел. / 60 св. охладена

1) Кратко описание
Доставка на Кайма 40 тел. / 60 св. охладена  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15130000

3) Количество или обем
1 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
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на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 47 Заглавие: Кайма за скара охладена

1) Кратко описание
Доставка на Кайма за скара охладена  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15130000

3) Количество или обем
6 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 49 Заглавие: Карначета свински

1) Кратко описание
Доставка на Карначета свински  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131400

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 33



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

3) Количество или обем
1 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 51 Заглавие: Кебапчета свински 50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Кебапчета свински 50 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131400

3) Количество или обем
35 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 52 Заглавие: Кебапчета свински 60 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Кебапчета свински 60 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131400

3) Количество или обем
25 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 55 Заглавие: Кюфтета свински 50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Кюфтета свински 50 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131420

3) Количество или обем
15 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 56 Заглавие: Кюфтета свински 60 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Кюфтета свински 60 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131420

3) Количество или обем
15 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 59 Заглавие: Свинско шишче 100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Свинско шишче 100 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131400

3) Количество или обем
6 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 60 Заглавие: Пиле цяло

1) Кратко описание
Доставка на Пиле цяло  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15112130

3) Количество или обем
100 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 61 Заглавие: Пилешки  бут

1) Кратко описание
Доставка на Пилешки бут  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15112100

3) Количество или обем
18 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 62 Заглавие: Пилешко филе от гърди

1) Кратко описание
Доставка на Пилешко филе от гърди  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15112100

3) Количество или обем
600 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 64 Заглавие: Пилешко шишче 100 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Пилешко шишче 100 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131500

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 65 Заглавие: Пилешки кюфтета 50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Пилешки кюфтета 50 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131420

3) Количество или обем
10 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 66 Заглавие: Пилешки кебачета 50 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Пилешки кебачета 50 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131500

3) Количество или обем
10 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 67 Заглавие: Кренвирш

1) Кратко описание
Доставка на Кренвирш  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131130

3) Количество или обем
1000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 69 Заглавие: Наденица варено-пушена

1) Кратко описание
Доставка на Наденица варено-пушена  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131130

3) Количество или обем
500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 70 Заглавие: Телешки колбас

1) Кратко описание
Доставка на Телешки  колбас по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131130

3) Количество или обем
1000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 72 Заглавие: Шунков колбас

1) Кратко описание
Доставка на Шунков колбас  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131130

3) Количество или обем
300 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 73 Заглавие: Луканка

1) Кратко описание
Доставка на Луканка  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131100

3) Количество или обем
150 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 43



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 75 Заглавие: Луканков салам

1) Кратко описание
Доставка на Луканков салам  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131230

3) Количество или обем
150 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 76 Заглавие: Траен салам

1) Кратко описание
Доставка на Траен салам  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131230

3) Количество или обем
150 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 79 Заглавие: Пушен свински бут

1) Кратко описание
Доставка на Пушен свински бут  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131200

3) Количество или обем
500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 80 Заглавие: Пушено пуешко филе

1) Кратко описание
Доставка на Пушено пуешко филе  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131200

3) Количество или обем
200 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 81 Заглавие: Шунка свински бут

1) Кратко описание
Доставка на Шунка свински бут  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15131410

3) Количество или обем
200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 82 Заглавие: Грах Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Грах Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
5 200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 83 Заглавие: Гювеч Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Гювеч Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
5 200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 85 Заглавие: Домати Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Домати Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331420

3) Количество или обем
10 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 86 Заглавие: Домати Б. 1.70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Домати Б. 1.70 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331420

3) Количество или обем
6 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 87 Заглавие: Зелен фасул Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Зелен фасул Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
7 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 88 Заглавие: Зелен фасул Б. 1.70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Зелен фасул Б. 1.70 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
1 500 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 89 Заглавие: Паприкаш Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Паприкаш Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
2 500 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 91 Заглавие: Кисели краставички Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Кисели краставички Б. 0,68 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
2 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 92 Заглавие: Кисели краставички Б. 1.70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Кисели краставички Б. 1.70 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400
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3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 94 Заглавие: Чушки печени Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Чушки печени Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 96 Заглавие: Салата асорти Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Салата асорти Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 97 Заглавие: Салата асорти Б. 1.70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Салата асорти Б. 1.70 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 99 Заглавие: Туршия Б. 1,70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Туршия Б. 1,70 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
1 400 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 100 Заглавие: Кисело зеле / рязано / Б. 1,70 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Кисело зеле / рязано / Б. 1,70 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
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1 200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 101 Заглавие: Кисело зеле / рязано / Б. 2.65 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Кисело зеле / рязано / Б. 2.65 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
500 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 102 Заглавие: Лозов лист Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Лозов лист Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
250 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 103 Заглавие: Зелев лист Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Зелев лист Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
250 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 104 Заглавие: Лютеница Б. 0,320 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Лютеница Б. 0,320 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 105 Заглавие: Компот праскови Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Компот праскови Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332400

3) Количество или обем
400 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 106 Заглавие: Компот череши Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Компот череши Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332400

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 107 Заглавие: Компот сини сливи Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Компот сини сливи Б. 0,68 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332400

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 109 Заглавие: Гъби печурки Б. 0,68 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Гъби печурки Б. 0,68 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400

3) Количество или обем
500 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 111 Заглавие: Конфитюр вишни Б.0.360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Конфитюр вишни Б.0.360 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332290

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 112 Заглавие: Конфитюр череши Б.0.360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Конфитюр череши Б.0.360 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332294

3) Количество или обем
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1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 113 Заглавие: Конфитюр ягоди Б.0.360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Конфитюр ягоди Б.0.360 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332296

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 116 Заглавие: Мармалад Б.0.360 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Мармалад Б.0.360 кг. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332230

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 117 Заглавие: Мед разфасовка 20 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Мед разфасовка 20 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15831600

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 118 Заглавие: Конфитюр разфасовка 20 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Конфитюр разфасовка 20 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332290

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 119 Заглавие: Детско пюре зеленчуково

1) Кратко описание
Доставка на Детско пюре зеленчуково  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15331400
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3) Количество или обем
100 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 120 Заглавие: Детско пюре плодово

1) Кратко описание
Доставка на Детско пюре плодово по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332270

3) Количество или обем
100 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 121 Заглавие: Нектар праскови

1) Кратко описание
Доставка на Нектар праскови  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332400

3) Количество или обем
600 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 122 Заглавие: Нектар кайсии

1) Кратко описание
Доставка на Нектар кайсии  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15332400

3) Количество или обем
400 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 124 Заглавие: Сок ябълки

1) Кратко описание
Доставка на Сок ябълки  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15321600

3) Количество или обем
200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 125 Заглавие: Сок концентрат "Арония"

1) Кратко описание
Доставка на Сок концентрат "Арония"  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15321800

3) Количество или обем
100 л.

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 66



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 126 Заглавие: Натурален сок Портокал

1) Кратко описание
Доставка на Натурален сок Портокал по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15321100

3) Количество или обем
4 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 127 Заглавие: Натурален сок Ананас

1) Кратко описание
Доставка на Натурален сок Ананас по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15321400

3) Количество или обем
4000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 129 Заглавие: Олио слънчогледово PVC 1.0 л.

1) Кратко описание
Доставка на Олио слънчогледово PVC 1.0 л. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15411200

3) Количество или обем
1 000 л.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 130 Заглавие: Олио слънчогледово PVC 10.0 л.

1) Кратко описание
Доставка на Олио слънчогледово PVC 10.0 л. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15411200

3) Количество или обем
10 000 л.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 131 Заглавие: Маргарин

1) Кратко описание
Доставка на Маргарин  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15431100
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3) Количество или обем
1 500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 132 Заглавие: Прясно пастьоризирано мляко 3 % Масленост

1) Кратко описание
Доставка на Прясно пастьоризирано мляко 3 % Масленост  по заявка 

на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15511100

3) Количество или обем
5 500 л.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 133 Заглавие: Кисело мляко 2 % Масленост

1) Кратко описание
Доставка на Кисело мляко 2 % Масленост  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15551300

3) Количество или обем
30 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 136 Заглавие: Масло краве разфасовка 0.125 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Масло краве разфасовка 0.125 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15530000

3) Количество или обем
500 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 137 Заглавие: Масло краве разфасовка 0.01 кг.

1) Кратко описание
Доставка на Масло краве разфасовка 0.01 кг. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15530000

3) Количество или обем
30 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 138 Заглавие: Кашкавал краве

1) Кратко описание
Доставка на Кашкавал краве пита по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15500000
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3) Количество или обем
1 800 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 139 Заглавие: Кашкавалено роле

1) Кратко описание
Доставка на Кашкавалено роле  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15500000

3) Количество или обем
600 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 140 Заглавие: Сирене краве

1) Кратко описание
Доставка на Сирене краве  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15540000

3) Количество или обем
2 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 141 Заглавие: Сирене тип "Фета"

1) Кратко описание
Доставка на Сирене тип "Фета"  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15542300

3) Количество или обем
4 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 143 Заглавие: Топено сирене

1) Кратко описание
Доставка на Топено сирене  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15540000

3) Количество или обем
400 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 145 Заглавие: Ориз бял

1) Кратко описание
Доставка на ориз бял  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 03211300

3) Количество или обем
4 200 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 146 Заглавие: Пшеничено брашно тип 500

1) Кратко описание
Доставка на Пшеничено брашно тип 500  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15612100

3) Количество или обем
4 200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 147 Заглавие: Грис

1) Кратко описание
Доставка на Грис по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15625000

3) Количество или обем
200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 148 Заглавие: Нишесте за крем

1) Кратко описание
Доставка на Нишесте за крем  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15626000

3) Количество или обем
200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 149 Заглавие: Хляб бял заводски

1) Кратко описание
Доставка на Хляб бял заводски  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
10 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 150 Заглавие: Хляб бял нарязан

1) Кратко описание
Доставка на Хляб бял нарязан  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
70 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 153 Заглавие: Хляб типов заводски

1) Кратко описание
Доставка на Хляб типов заводски по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
5 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 154 Заглавие: Хляб типов нарязан

1) Кратко описание
Доставка на Хляб типов нарязан  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811100

3) Количество или обем
20 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 156 Заглавие: Земел

1) Кратко описание
Доставка на Земел  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 157 Заглавие: Бяла мини франзела

1) Кратко описание
Доставка на Бяла мини франзела по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
28 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 158 Заглавие: Пълнозърнеста мини франзела

1) Кратко описание
Доставка на Пълнозърнеста мини франзела по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
1 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 159 Заглавие: Козунак

1) Кратко описание
Доставка на Козунак по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 160 Заглавие: Баница с извара

1) Кратко описание
Доставка на Баница с извара по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 161 Заглавие: Кифла с мармалад

1) Кратко описание
Доставка на Кифла с мармалад  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
9 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 162 Заглавие: Кифла с локум

1) Кратко описание
Доставка на Кифла с локум по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
9 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 163 Заглавие: Кифла с шоколад

1) Кратко описание
Доставка на Кифла с шоколад  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
9 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 164 Заглавие: Геврек с маково семе

1) Кратко описание
Доставка на Геврек с маково семе по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
2 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 85



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 165 Заглавие: Бутер закуска баница със сирене

1) Кратко описание
Доставка на Бутер закуска баница със сирене  по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
18 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 167 Заглавие: Затворена пица

1) Кратко описание
Доставка на Затворена пица  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 168 Заглавие: Мит с кренвирш

1) Кратко описание
Доставка на Мит с кренвирш  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 169 Заглавие: Кашкавалка

1) Кратко описание
Доставка на Кашкавалка  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
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1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 170 Заглавие: Кроасан шоколад

1) Кратко описание
Доставка на Кроасан шоколад  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811300

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 171 Заглавие: Кроасан ягода

1) Кратко описание
Доставка на Кроасан ягода  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811300

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 172 Заглавие: Галета

1) Кратко описание
Доставка на Галета  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15811000

3) Количество или обем
300 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 173 Заглавие: Бяла захар

1) Кратко описание
Доставка на Бяла захар  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15831200

3) Количество или обем
3 000 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 174 Заглавие: Шоколад

1) Кратко описание
Доставка на Шоколад  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842100

3) Количество или обем
1 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 175 Заглавие: Шоколадова вафла 20 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Шоколадова вафла 20 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
18 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 176 Заглавие: Шоколадова вафла с фъстъци 45 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Шоколадова вафла с фъстъци 45 гр. по заявка на 

възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 177 Заглавие: Шоколадова вафла 55 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Шоколадова вафла 55 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 179 Заглавие: Суха паста 30 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Суха паста 30 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
20 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 181 Заглавие: Шоколадов десерт 15 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Шоколадов десерт 15 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
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7 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 182 Заглавие: Шоколадов десерт 40 гр.

1) Кратко описание
Доставка на Шоколадов десерт 40 гр. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
2 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 183 Заглавие: Медена питка

1) Кратко описание
Доставка на Медена питка по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15842000

3) Количество или обем
7 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 185 Заглавие: Кекс

1) Кратко описание
Доставка на Кекс по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15833000

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 186 Заглавие: Обикновени бисквити

1) Кратко описание
Доставка на Обикновени бисквити по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15821200

3) Количество или обем
2 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 188 Заглавие: Макарони

1) Кратко описание
Доставка на Макарони  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15851000

3) Количество или обем
3 000 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 189 Заглавие: "Кус-кус"

1) Кратко описание
Доставка на "Кус-кус" по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15851250

3) Количество или обем
3 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 190 Заглавие: Фиде

1) Кратко описание
Доставка на Фиде по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15851000

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 191 Заглавие: Нес кафе

1) Кратко описание
Доставка на Нес кафе по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15861000

3) Количество или обем
35 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
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или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 193 Заглавие: Билков чай в пликчета

1) Кратко описание
Доставка на Билков чай в пликчета  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15865000

3) Количество или обем
3 000 кутии

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 194 Заглавие: Оцет

1) Кратко описание
Доставка на Оцет по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15871110

3) Количество или обем
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1 200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 195 Заглавие: Червен пипер

1) Кратко описание
Доставка на Червен пипер  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872100

3) Количество или обем
200 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 196 Заглавие: Черен пипер млян

1) Кратко описание
Доставка на Черен пипер млян по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872100

3) Количество или обем
1 000 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 197 Заглавие: Кимион

1) Кратко описание
Доставка на Кимион по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 198 Заглавие: Чубрица

1) Кратко описание
Доставка на Чубрица по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 199 Заглавие: Джоджен

1) Кратко описание
Доставка на Джоджен  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
200 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 200 Заглавие: Дафинов лист

1) Кратко описание
Доставка на Дафинов лист по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
200 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 201 Заглавие: Канела

1) Кратко описание
Доставка на Канела по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
50 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 202 Заглавие: Ванилия

1) Кратко описание
Доставка на Ванилия по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
150 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 203 Заглавие: Сода бикарбонат

1) Кратко описание
Доставка на Сода бикарбонат  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872200

3) Количество или обем
100 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 204 Заглавие: Готварска сол

1) Кратко описание
Доставка на Готварска сол  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15872400

3) Количество или обем
1 200 кг.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 205 Заглавие: Мая

1) Кратко описание
Доставка на Мая  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15898000

3) Количество или обем
60 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

УНП: 01d6ac48-2a75-4c09-8e0d-0e7abced2693 106



Партида: 00877 ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА (версия 2)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 206 Заглавие: Майонеза

1) Кратко описание
Доставка на Майонеза  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15871273

3) Количество или обем
100 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 207 Заглавие: Кетчуп

1) Кратко описание
Доставка на Кетчуп  по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15871230

3) Количество или обем
30 кг.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
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начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 210 Заглавие: Минерална вода 0,5 л.

1) Кратко описание
Доставка на Минерална вода 0,5 л. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
300 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 211 Заглавие: Минерална вода 1,5 л.

1) Кратко описание
Доставка на Минерална вода 1,5 л. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
300 бр.
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Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 212 Заглавие: Минерална вода 10 л.

1) Кратко описание
Доставка на Минерална вода 10 л. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
250 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция №: 213 Заглавие: Минерална вода 19 л.

1) Кратко описание
Доставка на Минерална вода 19 л. по заявка на възложителя

2) Общ терминологичен речник (CPV)

Основен 
речник

Допълнителен речник
(в приложимите случаи)

Основен обект 15981000

3) Количество или обем
650 бр.

Ако е известна, прогнозна стойност, без да се включва ДДС (посочете само цифри):
________   Валута:

или обхват: между ________ и ________   Валута:

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за  
начало/завършване (в приложимите случаи)
Продължителност в месеци: ________ или дни  ________  (считано от датата на възлагане  
на поръчката)
или
начало ________ дд/мм/гггг
завършване ________ дд/мм/гггг

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

(Използвайте това приложение толкова пъти, колкото е броят на обособените позиции)
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