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 Раздел I: Възлагащ орган

I.1) Наименование и адреси 1 (моля, посочете всички възлагащи органи, които отговарят за процедурата)

Официално наименование: Столична община - район
Възраждане

Национален регистрационен номер:
0006963270480

Пощенски адрес: бул. Александър Стамболийски №62

Град: София код NUTS: BG411 Пощенски код: 1303 Държава: България

Лице за контакт: Малина Кърчева Телефон: +359 29802889

Електронна поща: zop@so-vazrajdane.bg Факс: +359 29870794

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL) www.so-vazrajdane.bg

Адрес на профила на купувача: (URL) http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha

I.2) Съвместно възлагане

Поръчката обхваща съвместно възлагане: НЕ

      
В случай на съвместно възлагане, обхващащо различни държави - приложимото национално законодателство в сферата на
обществените поръчки:

Поръчката се възлага от централен орган за покупки: НЕ

I.3) Комуникация 

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк
безплатен достъп на: (URL)
(URL): http://www.so-vazrajdane.bg/profil-na-kupuvacha/id/dostavka-hrani

Допълнителна информация може да бъде получена от:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
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Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени:

Горепосоченото/ите място/места за контакт
електронно посредством: НЕ  

Електронната комуникация изисква използването на средства и устройства, които по принцип не са достъпни. Възможен е
неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: НЕ (URL):

I.4) Вид на възлагащия орган 

Регионален или местен орган

I.5) Основна дейност 

Общи обществени услуги

Раздел II: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование: Доставка на хранителни продукти за нуждите на
общинските детски заведения на територията СО – район „Възраждане“

Референтен
номер: 2

II.1.2) Основен CPV код: 15000000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.1.3) Вид на поръчка:

Доставки

II.1.4) Кратко описание:
Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши доставка
на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения на територията СО
– район „Възраждане“.Видовете хранителни продукти, които са предмет на доставката
са месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти, хляб, закуски, пакетирани
трайни продукти и подправки, плодове, зеленчуци и консерви, които са подробно
изброени в Техническата спецификация към настоящата документация.

II.1.5) Прогнозна обща стойност 2

Стойност, без да се включва ДДС: 850000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на рамковото споразумение или на динамичната система за покупки)

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции:

не

Оферти могат да бъдат подавани за:

II.2) Описание 1

II.2.1) Наименование: 2 Обособена позиция номер: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове 2

Основен CPV код: 1 15000000      Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 15100000      Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 15500000      Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 15810000      Допълнителен CPV код: 1 2

Основен CPV код: 1 15300000      Допълнителен CPV код: 1 2

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: 1 BG411
Основно място на изпълнение:
Франко складовете на общинските детски заведения на територията на СО – район
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„Възраждане“

II.2.4) Описание на обществената поръчка: (естество и количество на строителните работи, доставки или услуги или
указване на потребности и изисквания)
Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши
доставка на хранителни продукти за нуждите на общинските детски заведения на
територията СО – район „Възраждане“. Видовете хранителни продукти, които са
предмет на доставката са месо и месни продукти, риба, мляко и млечни продукти,
хляб, закуски, пакетирани трайни продукти и подправки, плодове, зеленчуци и
консерви, които са подробно изброени в Техническата спецификация към настоящата
документация.

II.2.5) Критерии за възлагане:

Критериите по-долу
 

Критерий за качество: 1 2 20 ДА Име: Качество на техническото предложение    Тежест: 40%
Име: Срок за реагиране в случай на рекламация    Тежест: 10%

Цена Тежест: 21 50%

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 850000      Валута: BGN
(за рамкови споразумения или динамични системи за покупки - прогнозна обща максимална стойност за цялата
продължителност на тази обособена позиция)

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамичната система за покупки
Продължителност в месеци: 24

Тази поръчка подлежи на подновяване:

не

Описание на подновяванията:

II.2.9) Информация относно ограничение за броя на кадидатите, които ще бъдат поканени (с изключение на открити
процедури)
Очакван брой кандидати:
или Предвиден минимален брой:  / Максимален брой: (2)
Обективни критерии за избор на ограничен брой кандиадти:

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти:

не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции:

не

Описание на опциите:

II.2.12) Информация относно електронни каталози
Офертите трябва да бъдат представени под формата на електронни каталози или да включват електронен каталог: НЕ

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз:

не

II.2.14) Допълнителна информация:

 Раздел III: Правна, икономическа, финансова и техническа информация 

III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с вписването в
професионални или търговски регистри 
Списък и кратко описание на условията:
Възложителя поставя изискване участниците да разполагат с обект за търговия на
едро с всички хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран като постоянен
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обект по реда на чл. 12 от Закона за храните (ЗХ) в Областна дирекция по
безопасност на храните (ОДБХ), както и обекта да отговаря на изискванията на
законодателството и разпоредбите на БАБХ, относно специфичните хигиенни правила за
храните (наредби и регламенти на ЕС) .
Когато участник е чуждестранно лице, участникът следва да е вписан в аналогичен
регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен.
При участие на обединение, което не е юридическо лице съответната информация се
попълва в ЕЕДОП за членовете на обединението, чрез които участникът доказва
поставените изисквания и документите се представят от тези членове.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители ЕЕДОП и документите се
представят и за всеки от посочените подизпълнители
При подаване на оферта, съответствието с този критерий за подбор за наличие на
обект за търговия на едро се декларира в еЕЕДОП - Част ІV: Критерии за подбор,
раздел А „Годност“. При подаване на оферта, съответствието с изискването за
обстоятелствата по т.1 за наличие на обект за търговия на едро се декларира в
еЕЕДОП, който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите или третите лица.
Следва да се посочи номера на удостоверението за регистрация за търговия на едро с
храни, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД
11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено
след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните. В
горепосоченото удостоверение за търговия с храни, издадено на името на участника,
следва да бъде отбелязано, че кандидата отговаря на изискванията на Регламент (EO)
852/2004, а за храни от животински произход и на Регламент (EO) 853/2004.
Изискването се доказва с представянето на:
В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с
представяне на заверено копие от Удостоверение за регистрация за търговия на едро с
храни, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към Заповед № РД
11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на поръчката, издадено
след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните.
Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител да представи четливи и заверени копия на валидни
Удостоверения за регистрация на обект за производство и търговия с храни, обхващащ
всички хранителни продукти, съгласно разпоредбите на Закона за храните.
Участник чуждестранно физическо или юридическо лице, следва да декларира/представи
еквивалентен документ издаден в държавата, в която е установен и се намира обекта
за търговия на едро с храни.
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация
се доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките,
съобразно разпределението на участието му в изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединение.
При участие на подизпълнител, същите следва да отговарят на горепосоченото
изискване съобразно вида и дела от обществената поръчка, който ще изпълняват.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
Минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база
годишните обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от
датата, на която участникът е създаден или е започнал дейността си в размер на 1
600 000 (един милион и шестстотин хиляди лева) лева.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с
представяне на ГФО или неговите съставни части, когато публикуването им се изисква
и/или справка за общия оборот и справка за оборот в сферата попадаща в обхвата на
поръчката.

III.1.3) Технически и професионални възможности 
Критерии за подбор, както е указано в документацията за обществената поръчка: НЕ
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
T.1 Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. Участникът следва да
е изпълнил минимум 1 (една) доставка с предмет идентичен или сходен с този на
поръчката за последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Забележка: Под доставки/ дейности, идентични или сходни с предмета на настоящата
процедура следва да се разбира извършването на търговия или доставки на хранителни
продукти и напитки, а именно: доствка на „хляб и хлебни изделя“, на „мляко и
млечни продукти“, на „плодове и зеленчуци“, „плодови и зеленчукови консерви“ в
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детски градини, образоваелни и/или други институции.
Възложителят не се интересува от обема на изпълнените дейности.
T.2 Участникът трябва да разполага за периода на изпълнение на договора за
обществена поръчка с:
- минимум 2 /два/ броя специализирани технически изправни транспортни средства,
притежаващи валидни разрешителни/удостоверения за превоз на хранителни продукти,
регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на Закона за
ветeринарномедицинската дейност и Регламент (ЕО) 852 от 2004 за хигиената за
храните. Транспортните средства, предвидени от участника за доставка на продукти от
животински произход, трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от ЗВМД,
или друг съответен компетентен орган или еквивалентен документ и/или друго
оборудване (напр. хладилна техника).
- минимум 2 /два/ броя технически изправни транспортни средства за доставка на
хранителните продукти от неживотински произход.
T.3 Участниците следва да притежават внедрена система за управление на качеството
по стандарт EN ISO 9001:2015 или еквивалентен за което да има издаден валиден
сертификат с предмет, аналогичен на обхвата на предмета на поръчката.
T.4 Участникът следва да прилага внедрена система за управление на безопасността на
храните (СУБХ) Добра практика на храните, НАССР система и/или внедрена система в
съответствие със стандарт EN ISO 22000:2018 и/или еквивалент, с обхват предмета на
поръчката.
Изисквано минимално/ни ниво/а:2

Изискването по т.1 се доказва с представянето на Списък на доставките, идентични
или сходни с предмета на настоящата поръчка, изпълнени от участника през последните
3 /три/ години, считано от датата на подаване на офертите с посочване на
стойностите, датите и получателите. Списъкът следва да включва доставки, чието
изпълнение е приключило към датата на подаване на офертата и да съдържа: описание
на обхвата на дейностите (вид на извършените доставки), стойност (изплатена сума),
дати (начална и крайна дата на изпълнението) и получателите (възложителите на
услуги, независимо дали са публични или частни субекти), заедно с документи, които
доказват, извършената доставка. Доказателство за извършената доставка се предоставя
под формата на Удостоверение или всеки подходящ документ, издадено от получателя на
доставката или от компетентен орган или чрез посочване на публичен регистър, в
който е публикувана информация за доставката.
Изискването по т.2 относно разполагаемите специализирани транспортни средства за
превоз, които ще ползват, единствено се декларира в еЕЕДОП (Част ІV, Раздел В, т. 9
от еЕЕДОП), който се подава от всеки от участниците, членовете на обединения,
подизпълнителите. Следва да се посочи вид, марка, модел на транспортното средство,
неговия регистрационен номер, правно основание на което ще се ползва, категория и
технически допустимата му максимална маса. Описват се и номер и дата на
удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името
на участника или собственика, посочване на вида на суровините и храните, които
могат да се превозват, а за чуждестранни лица – данните от съответните документи,
удостоверяващи правото да осъществява възлаганата дейност в държавата, в която ще
се извършва реализацията.В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП
изискването се доказва с декларация за техническото оборудване и заверени „вярно с
оригинала“ копия на „Удостоверение за регистрация” на транспортните средства от
ОДБХ за превоз на хранителни продукти или друг съответен компетентен орган, или
еквивалентен документ и/или друго оборудване.
Изискването по т.3 относно посочване на стандарта, съгласно който прилагат внедрена
и сертифицирана система за управление на качеството с обхват на сертификацията по
предмета на поръчката. Данните се представят чрез попълване на информацията в
предвидената част на еЕЕДОП – Част ІV, Раздел Г, при спазване на изискването на
чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП. В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП
изискването се доказва с представяне на заверено „вярно с оригинала“ копие на
валиден сертификат или други еквивалентни документи. Изискването по т.4 -
участниците декларират, чрез посочване на стандарта, съгласно който прилагат
внедрена и сертифицирана система за управление на безопасността на храните по
стандарт ISO 22000:2018 или еквивалент с обхват предмета на поръчката. Данните се
представят чрез попълване на информацията в предвидената част на еЕЕДОП – Част ІV,
Раздел Г, при спазване на изискването на чл.64, ал.1, т.10 от ЗОП.В случаите на чл.
67, ал.5 и чл.112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с представяне на
заверено „вярно с оригинала“ копие на валиден сертификат или други еквивалентни
документи.
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III.1.5) Информация относно запазени поръчки 2

Поръчката е запазена за защитени предприятия и икономически оператори, насочени към социална и професионална интеграция
на лица с увреждания или лица в неравностойно положение: НЕ
Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на защитени работни места: НЕ

III.2) Условия във връзка с поръчката 2

III.2.1) Информация относно определена професия (само за поръчки за услуги)
Изпълненито на поръчката е ограничено до определена професия: НЕ
Позоваване на приложимата законова, подзаконова или административна разпоредба:

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката
Задължение за посочване на имената и професионалните квалификации на персонала, който отговаря за изпълнението на
поръчката: НЕ

 Раздел IV:Процедура 

IV.1) Описание

IV.1.1)Вид процедура:

Открита процедура
Ускорена процедура: НЕ
Обосновка за избор на ускорена процедура:

IV.1.3) Информация относно рамково споразмение или динамична система за покупки

Тази обществена поръчка обхваща сключването на рамково споразумение: НЕ
  
  Предвиден максимален брой участници в рамковото споразумение: 2

  В случай на рамкови споразумения - обосноваване на срока, чиято продължителност надвишава четири години:

Тази обществена поръчка обхваща създаването на динамична система за покупки: НЕ
Динамичната система за покупки може да бъде използвана от допълнителни купувачи: НЕ

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето или на диалога

Прилагане на поетапна процедура за постепенно намаляване на броя на обсъжданите решения или на договаряните оферти: НЕ

IV.1.5) Информация относно договаряне (само за състезателни процедури с договаряне)

Възлагащият орган си запазва правото да възложи поръчката въз основа на първоначалните оферти, без да провежда преговори:
НЕ

IV.1.6) Информация относно електронния търг

Ще се използва електронен търг: НЕ
Допълнителна информация относно електронния търг:

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)

Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки:

не

IV.2) Административна информация 

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура 2

Номер на обявлението в ОВ на ЕС:
(Едно от следните: Обявление за предварителна информация; Обявление на профила на купувача)
Номер на обявлението в РОП:
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IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие

Дата: 06/03/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 17:00 (чч:мм)

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати 4

Дата:    

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие: 1  BG

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Офертата трябва да бъде валидна до:
или Продължителност в месеци: 6

(от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите

Дата: 09/03/2020 (дд/мм/гггг)   Местно време: 10:00 (чч:мм)
Място:
гр. София, бул. Александър Стамболийски" №62, Зала №6, ет.2
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
На основание чл.54, ал.1 от ППЗОП Получените заявления за участие или оферти се
отварят на публично заседание от комисията, на което могат да присъстват кандидатите
или участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване.

 Раздел VI: Допълнителна информация

VI.1) Информация относно периодичното възлагане 

Това представялява периодично повтаряща се поръчка:

не

Прогнозни срокове за публикуването на следващи обявления: 2

VI.2) Информация относно електронното възлагане 

Ще се прилага електронно поръчване: НЕ
Ще се използва електронно фактуриране: НЕ
Ще се приема електронно заплащане: НЕ

VI.3) Допълнителна информация 2

1. За обезпечаване изпълнението на договора за обществената поръчка, избраният
изпълнител предоставя гаранция за изпълнение в размер на 2 % (два процента) от
общата Цена на договора без ДДС за целия срок.
2.Гаранцията за изпълнение може да се предостави в една от следните форми:
1) Парична сума в размер равен на 2 % от Общата цена на договора без ДДС,
преведена по сметката на Възложителя:
IBAN: BG40 SOMB 9130 3324 9862 01
BIC код: SOMB BGSF
Банка: Общинска банка АД
2) Безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение, издадена в полза на
възложителя (по образец на банката издател, одобрена от възложителя) покриваща
размер от 2 % от общата Цена на Договора без ДДС;
3) Застраховка в полза на възложителя, която обезпечава задълженията на
изпълнителя за изпълнението на Договора с покритие в размер на 2% от Общата цена
на Договора (по образец на застрахователя, одобрена от възложителя).
Застраховката, следва да покрива риска от неизпълнение на задълженията по Договора
от страна на изпълнителя.
3.Гаранцията по т.1) или т.2) може да се предостави от името на изпълнителя за
сметка на трето лице - гарант.
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4. Участникът определен за изпълнител сам избира формата на гаранцията за
изпълнение.
5.Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител
на сумата по гаранцията или титуляр на застраховката.
6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в
Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.
При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се
внася по сметка на СО – район „Възраждане“
7. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава това трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено
поискване, в което Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по
договора за възлагане на обществената поръчка.
8. Когато като гаранция се представя застраховка, Изпълнителят предава на
Възложителя оригинален екземпляр на застрахователна полица (договор), в която
Възложителят е посочен като трето ползващо се лице (бенефициер), и която трябва да
отговаря най-малко на следните изисквания:
1. да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично неизпълнение на
Договора за обществената поръчка, и да е на съответната стойност, съгласно
условията;
2. да бъде сключена за конкретния договор и в полза на Възложителя;
3. да е със срок на валидност срока на действие на договора;
4. застрахователната премия трябва да е платима еднократно и да бъде сключена със
застраховател, отговарящ на чл.12, ал.1 от Кодекса за застраховането.
9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за
периода, през който средствата законно са престояли при него.

VI.4) Процедури по обжалване 

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Официално наименование: Комисия за защита на конкуренцията

Пощенски адрес: бул. Витоша № 18

Град: София Пощенски код: 1000 Държава: България

Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg Телефон: +359 29884070

Интернет адрес: (URL) http://www.cpc.bg Факс: +359 29807315

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:

Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
Съгласно чл.196, ал.1 от ЗОП на обжалване подлежи всяко решение на възлителя по
процедура за възлагане на обществена поръчка. Съгласно чл.197, ал.1, т.1 от ЗОП
жалбата може да се подава в 10-дневен срок от изтичането на срока по чл. 100,ал.3
- срещу решението за откриване на процедурата, решението за създаване на
квалификационна система и/или решението за одобряване на обявлението за изменение
или за допълнителна информация;

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби 2

Официално наименование:

Пощенски адрес:

Град: Пощенски код: Държава:

Електронна поща: Телефон:
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Интернет адрес: (URL) Факс:

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление: 04/02/2020 (дд/мм/гггг)

Възлагащият орган/възложителят носи отговорност за гарантиране на спазване на законодателството на Европейския съюз и
на всички приложими закони

1 моля, повторете, колкото пъти е необходимо

2 в приложимите случаи

3 моля, повторете, колкото пъти е необходимо, ако това обявление е само за предварителна информация

4 ако тази информация е известна

5 моля, представете тази информация, ако обявлението е покана за участие в състезателна процедура

6 доколкото информацията е вече известна

7 задължителна информация, която не се публикува

8 информация по избор

9 моля, представете тази информация само ако обявлението е за предварителна информация

10 моля, представете тази информация само ако обявлението е обявление за възлагане

11 само ако обявлението се отнася до квалификационна система

12 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на интерес, ако обявлението е покана за участие
в състезателна процедура или има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

13 моля, представете тази информация тук или в поканата за потвърждаване на оферти или за договаряне, ако обявлението е
покана за участие в състезателна процедура

14 ако това е за предварителна информация, използвано като покана за участите в състезателна процедура - моля,
представете тази информация, ако тя вече е известна

15 моля, представете тази информация тук или, ако е приложимо, в поканата за подаване на оферти

16

17 задължителна информация, ако това е обявление за възлагане

18 само ако обявлението не се отнася до квалификационна система

19 ако обявлението има за цел намаляване на срока за получаване на оферти

20 може да бъде присъдена значимост вместо тежест

21 може да бъде присъдена значимост вместо тежест; ако цената е единственият критерий за възлагане, тежестта не се
използва
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