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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.ba , e-rop@aop.ba
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2870
Поделение:
Изходящ номер: РД-03-1143 от дата 10/08/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за
Възложител
VII ОУ
ПАНАЙОТ ХИТОВ
Адрес
ул. Братя Кутеви 12А
Град
СЛИВЕН
Място/места за контакт
VII ОУ " Панайот Хитов "
ул." Братя Кутеви" 12А
Лице за контакт (може и повече от едно лице
Виолета Василева Пенчева
E-mail
р hitov@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

контакт:

4

Пощенски код
8800
Телефон
044 6 6 7 6 6 3

Страна
БЪЛГАРИЯ

Факс
044 6 6 7 6 6 3

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
7ou.sliven.net
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
• Строителство

ЕЗ Доставки

• Услуги

Кратко описание
Приготвяне и доставка на закуски и топъл обяд за учениците в VII
ОУ " Панайот Хитов " гр.Сливен за учебната 2015 / 2016 г.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Осн. предмет

УНП: 8fa5(73e-9d03-47dl-b8c5-a9f3322d2754 2

15000000

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ III
Количество или обем
Доставка на готова храна за закуска и обяд за учениците в VII ОУ
„ Панайот Хитов", гр. Сливен 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 - 170, прогнозен брой учебни дни 160 за учебната 2015/2016 г. За сутрешна закуска се предвижда закуска. Срок за изпълнение на поръчката — 8 месеца, считано от
датата на сключване на договора от 21.09.2015 г. до 21.05.2016
г.
Позиция № 2. Топъл обяд за учениците от първи до шести клас,
прогнозен брой - 90, прогнозен брой учебни дни - 160 за учебната
2015/2016 г. За обяд се предвижда основно ястие . Срок за
изпълнение на поръчката - 8 месеца, считано от датата на
сключване на договора от 21.09.2015 г. до 21.05.2016 г.
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
;
(в цифри): 43120 Валута: EUR
Място на извършване
VII ОУ Панайот Хитов гр.Сливен

код NUTS:
BG342

Изисквания за изпълнение на поръчката
Приготвените и доставени от изпълнителя, закуска и топъл обяд,
да включва храни в необходимите 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,
Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към
безопасността и качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата;
Наредба № 37 от 21.07.2009 г. за здравословно хранене на
учениците;
Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и
контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци;
Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните;
Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене
на населението;
Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на
добавки в храните;
Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към
границите на радиоактивното замърсяване на храните при
радиационна авария;
Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания
за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се
хранителни продукти;
Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и
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изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в
храни;
Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите
количества на остатъци от пестициди в храните;
Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите
количества замърсители в храните;
Критерий за възлагане
Пнай-ниска цена

'^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
.1. 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 20.
2.По показателя „Време за реакция след рекламация" офертата се
оценява, като най-краткото време в часове, 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 35.
3.Срок на отложено плащане в дни - Предлаганият срок от всеки
участник разделен на максималния предложен срок от всички
участници, умножен по теглови коефицент 15.
4.Показателят разнообразие на предложеното меню, се образува
като броя предложения на оценявания участник се раздели на
максималния брой предложения от участниците умножен по теглови
коефициент 30.
5. Техническо изпълнение - максимален брой точки 80.
Участникът посочва предложението си за срок на отложено плащане,
време за реакция след рекламация и меню спецификация без цени в
„Предложение за изпълнение на поръчката" , което се поставя в
плик № 2
В плик № 3 се поставя ценово предложение и меню спецификация с
цени.

Крайната комплексна оценка на офертата се формира като сбор от
резултатите по оценяване на офертата по четирите показателя,
или: Резултат от „Предложена цена" + Резултат от „Време за
реакция след рекламация" + Срок на отложено плащане +
Разнообразие на предложеното меню+Техническо изпълнение = Краен
резултат. Крайният резултат се измерва в точки, които са
получени при сбора от точките по четирите показателя,
техническото изпълнение и репутацията. Максималният сбор точки е
180 .

Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка кандидат или участник, за който е налице
някое от обстоятелствата по ал.1 и ал.2 от чл. 47 ЗОП.
Срок за получаване на офертите
Дата: 19/08/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране
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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 интернет адреса http 7ou.sliven.net
"Профил на купувача". Образците 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: гр. Сливен, ул. „ Братя Кутеви „ № 12А„ канцеларията на
VII ОУ „ Панайот Хитов „", гр. Сливен в запечатан непрозрачен
плик с надпис: Оферта за участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет: „Доставка на готови закуски и
готов топъл обяд за учениците в VII ОУ „ Панайот Хитов ", гр.
Сливен за учебната 2015/2016 г." и следната информация::
име/наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон,
факс и електронен адрес.
За датата и мястото на отваряне на офертите , участниците,
подали документи ще бъдат информирани чрез Покана за участие в
сесия по отваряне на подадените офертй, по електронен път.
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/08/2015 дд/мм/гггг
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