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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМ АЦИЯ____________________
Дел о вод и а информация
Партида на възложителя: 3650
Поделение:_______
Изходящ номер: 234 от дата 21/08/2015 
Коментар на възложителя:
Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ 
„Иларион Макариополски", с. Любенова махала, общ. Нова Загора за 
учебната 2015/2016 г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адрсси и място/места за контакт:
Възложител
ОУ „Иларион Макариополски", с, Любенова махала
Адрес
ул. Христо Ботев № 1
Град
общ. Нова Загора, с . Любенова 
махала

Пощеиски код 
8947

Страна
РБългария

Място/места за контакт
ОУ „Иларион Макариополски", с.
Любенова махала

Телефон 
04528 2268

Лице за контакт (може и повече от едно лице̂  
Мария Михалева - директор, 0885 897529
Е-таП
ои1таНа1а@аЬ^.Ъд

Факс

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
по каната):
Нббр : //1шаИа1а . поуа-задога . о^д/^пV^1;а1:^оп-:5^1е/18

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
□Строителство____________Ю  Доставки______________□Услуги_______________
Кратко описание
Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ 
„Иларион Макариополски", с. Любенова махала, общ. Нова Загора за 
учебната 2015/2016 г. по две обособени позиции: Позиция № 1. 
Сутрешна закуска, Позиция № 2. Топъл обяд. Доставките се 
заплащат от бюджета на училището.
Общ терминологичен речник (СРУ)________________________________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси, предмет______________ 55524000 ______________

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
е-та>1: гор@аор.Ьо, е-гор@аор.Ьо 
интернет адрес: Шо:/Мууу;.аор.Ьа



РАЗДЕЛ III_______________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците от ОУ 
„Иларион Макариополски", с. Любенова махала, община Нова Загора 
по две обособени позиции, като участниците могат да подават 
оферта само за една или и за двете позиции:
Позиция № 1. Сутрешна закуска за учениците от първи до четвърти 
клас, прогнозен брой ученици - 29, прогнозен брой учебни дни - 
160 за учебната 2015/2016г.
За закуска се предвижда - готова закуска.
Позиция № 2. Топъл обяд, съдържащ основно ястие и десерт в 
зависимост от седмичното меню, за учениците от полуинтернатните 
групи към целодневното обучение, прогнозен брой ученици - 76, 
прогнозен брой учебни дни - 171 за учебната 2015/2016 г.
Конкретният брой ученици за всяка ежедневна (за учебен ден)
доставка ще се уточнява предварително.
Посоченото количество е прогнозно и може да възникне 
необходимост от доставка на по-голямо количество или да не се 
доставя до размера на посоченото, в зависимост от нуждите на 
Възложителя.

Прогнозна стойност:
Позиция № 1. Сутрешна закуска - 1933,33 лв. без ДДС
Позиция № 2, Топъл обяд - 17328 лв . без ДДС
Максималната цена, която училището може да осигури за 1 бр. 
закуска е 0.50 лв. с ДДС, а за 1 бр. топъл обяд - 1.60 лв. с 
ДДС.
Прогнозна стойност
(в цифри): 19261.33 Валута: ВОК___________________________________________________
Място на извършваис
ОУ „Иларион Макариополски”, с. Любенова махала, общ. Нова Загора код >ШТ8:

____________________________________________________________________ ВР342_________

Изнсквания за изпълненне на поръчката
1. Административни сведения - в съответствие с образеца от 
настоящата документация, подписана и подпечатана от 
представляващия участника - Приложение № 1.
2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 
Приложение № 2.
3. Списък на основните договори за доставки, сходни с предмета 
на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, 
включително предмет, стойностите, датите и получателите - по 
образец Приложение № 3.
Договори за доставки, сходни с предмета на поръчката са доставки 
на готова храна за консумация (закуски, обеди, вечери).
Критерий за допустимост:
Участникът следва да е изпълнил най-малко един договор, сходен с 
предмета на поръчката, за предходните три години.
4. Удостоверения за добро изпълнение за най-важните според 
участника договор/и по т. 3. Участникът следва да е изпълнил 
договори, за конто представя удостоверения за добро изпълнение, 
сходни с предмета на поръчката, за предходните три години.
5. Списък на техническите лица, включително на тези, които ще 
бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката - Приложение 
№ 4 .



Критерий за допустимост:
Участникът да разполага минимум с:
1 гл. готвач; /за участниците по позиция № 2/
1 /технолог по хранене; /за участниците по позиция № 2/
1 шофьор на МПС за доставка на готовата храна.
6. Списък на наличните собствени или наети обекти за 
производство и търговия с храни - /Приложение № 5 /, придружен от 
заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на 
обекта, съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадени от ОДБХ. 
Критерий за допустимост:
Участникът да разполага минимум с 1 бр. обекти за производство 
и/или търговия с храни, регистрирани съгласно чл. 12 от Закона 
за храните в ОДБХ.
7. Декларация за въведена система за безопасност на храните - 
Приложение № б.
8. Списък на транспортните средства, с които участникът 
разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в 
ОДБХ - /Приложение № 7/.
9. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация 
от ОДБХ на транспортните средства по т . 8.
Критерий за допустимост:
Участникът да разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на 
поръчката, което да е регистрирано в ОДБХ.
10. Декларация за приемане на условията в проекта на договор 
(Приложение № 8).
11. „Предлагана цена" (ценова оферта) се подготвя по образец 
(Приложение № 9).
12. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е 
подписана от представляващия участника по закон).
Приготвяните и/или доставяни от изпълнителя храни да включва 
храни в необхолимите количества, видове, съдържание, начин на 
приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички 
приложими нормативни актове, както и на утвърденото меню за 
съответната седмица.
Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за 
закуска и обяд)
трябва да бъде в съответствие с изискванията на ЗХ, 
подзаконовите нормативни актове, съгласно условията за участие в 
документацията адреса : Ьббр : //1шаЬа1а . поVа-гадо^а . огд/л.тгИ:аЪз.оп 
-Л1е/18____________________________________________________________
Критерий за възлагане

Онай-ниска цена__________________________ [^икоиомически най-изгодна оферта_______
Показатели за оценка на офертите
"Предложена цена". Най-ниската предложена цена по определена 
позиция от участник в процедурата се дели на цената, предложена 
от оценявания участник и полученото се умножава по коефициента 
за тежест 80, или:

Най-ниска цена
------------------------- х 80 =
Цена на участник

По показателя „Време за реакция след рекламация" офертата се 
оценява, като най-краткото време в минути, предложено от 
участник в процедурата, се дели на времето за реакция след



рекламация, предложено от оценявания участник и полученото се 
умножава по коефициента за тежест 20, или:

Най-кратък срок за реакция 
след рекламация
------------------------------------------х 20 =
Срок за реакция след 
рекламация на участник

Крайната комплексна оценка на офертата се формира като сбор от 
резултатите по оценяване на офертата по двата показателя, или:

Резултат от „Предложена цена" + Резултат от 
след рекламация" = Краен резултат

„Време за реакция

Крайният резултат се измерва в точки, които 
сбора от точките по двата показателя.

са получени при

Срок за получаваис на офертите
Дата: 03/09/2015 дд/мм/гггг Час: 15:00
Европенско финансираис Д а П Н с В
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Публичната покана и документацията във връзка с процедурата са 
публикувани на "Профил на купувача": Ъббр://1таЬа1а.поVа- 
гадога . огд/ 1г^1баб1оп-1:Не/18 Образуйте посочени в 
документацията за участие са задължителни за участниците и не 
могат да бъдат променяни от тях. В документацията за участие са 
посочени необходимите документи, които участниците следва да 
представят за доказване на обстоятелствата, че отговарят на 
изискванията на възложителя за изпълнение на поръчката. Офертите 
се подават на адрес: с. Любенова махала, Община Нова Загора, ул. 
„Христо Ботев" № 1, дирекция на ОУ „Иларион Макариополски" в 
запечатан непрозрачен плик с надпис:
Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет:
„Доставка на готова закуска и готов топъл обяд за учениците в ОУ 
„Иларион Макариополски", с. Любенова махала, общ. Нова Загора за 
учебната 2015/2016 г." и следната информация: име/наименование 
на участника, адрес за кореспонденция, телефон, (по възможност} 
факс и електронен адрес.

Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на чл. 
101г, ал. 3 от ЗОП на 07.09.2015 г. от 08:30 часа в дирекцията 
на ОУ „Иларион Макариополски", с. Любенова махала, община Нова 
Загора

РАЗДЕЛ IV_______________________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/09/2015 дд/мм/птг______ _______


