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АО П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop,bg , е-горФаор.Ьа 
интернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2015
Поделение:________
Изходящ номер: ПП - 1 от дата 02/02/2015 
Коментар на възложителя:
Доставка на закуски за учениците от подготвителен и начален етап 
в Основно Училище „Васил Априлов" - Варна за 2015 г., по 
Национална програма за по - пълно обхващане на учениците в 
задължителна училищна възраст

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
L1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Основно училище "Васил Априлов" - Варна
Адрес
гр. Варна ул. "Братя Миладинови" 130
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 България
Място/места за контакт Телефон
гр. Варна ул. "Братя Миладинови" 
130

052 604299; 052 604297

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Албена Руменова Комитова - Директор; Николай Димитров Николов -
ПД АСД
E-mail Факс
ouaprilovl9O90abv.bg 052 604297
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.ouvasilaprilov.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
www.ouvasilaprilov.com

РАЗДЕЛ II_____________________________________________________________________
Обект на поръчката
□  Строителство_____________^Доставки________________ ЦЦ Услуги_________________
Кратко описание
Ежедневна доставка на закуски за учениците от подготвителен и 
начален етап в Основно Училище „Васил Априлов" - Варна за 2015 
г., за учебните дни, по Национална програма за по - пълно 
обхващане на учениците в задължителна училищна възраст, съгласно 
техническите и ценови параметри обявени от Възложителя в Профила 
на куповача на неговия интернет сайт www.ouvasilaprilov.com.
Общ терминологичен речник (CPV)______________________________________________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)
Оси, предмет_________________15000000__________________________________________
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Доп. предмети________________15800000__________________________________________

РАЗДЕЛ III____________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Приблизително количество за ежедневна доставка е 380 броя 
закуски. Посочената прогнозна стойност е за единична цена на 
закуска без включено ДДС 
Прогнозна стойност
(в цифри): 0,50 Валута: BGN_____________________________________________________
Място на извършване
ОУ "Васил Априлов" - Варна, ул. "Братя Миладинови" 130 код NUTS:

_____________________________________ BG331_________
Изисквания за изпълнение на поръчката
Участниците представят следните документи за участие:
I. Оферта - (образец № 1)
2. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен 
код, съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър
3. Удостоверение издадено от Българска агенция по безопасност на 
храните удостоверяващо правото на участника да извърша дейността 
предмет на настоящата поръчка
4. Удостоверение издадено от Българска агенция по безопасност на 
храните на участника за регистрация на обект за производство на 
тестени хран. Към него се прикрепя копие на документа за 
собственост или копие на договор за наем за този обект
5. Удостоверение издадено от Българска агенция по безопасност на 
храните на участника за регистрация на транспортно/и средство/а, 
използвано/и за доставките обект на поръчката
6. Декларация от участника, за спазване изискванията на Наредба 
9/16.9.2011
7. Проект на меню, минимум за период от един месец. В менюто 
задължително да има сандвич от пълнозърнест и/или ръжен хляб с 
шунка или филе, минимум три пъти седмично. Менюто следва да е 
съобразено със „Сборник с рецепти за ученическото и столово 
хранене" на издателство „Техника" 2012 г., одобрен с писмо № 74- 
01-73/28.06.2012 г. на M3 и да се спазват изискванията за 
съответната възрастова група на учениците.
8. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен образец от
док. /за отсъствието на обстоятелствата по чл.47, ал.1,
т. 1, т. 2, т. З и т .  4, ал. 2, т. 2, (по отношение на 
определена професия или дейност свързани с предмета на 
поръчката), т. 2а, т.4, т.5 и ал.5 ЗОП (образец № 7)
9. Декларация от подизпълнител по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, попълнен
образец от док. /за отсъствието на обстоятелствата по
чл.47, ал.1, т. 1, т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 2, (по отношение 
на определена професия или дейност свързани с предмета на 
поръчката), т. 2а, т.4, т.5 и ал.5 ЗОП (Образец 4)
10. Декларация за участието на подизпълнители, както и за вида 
на работите, които ще извършват, и дела на тяхното участие 
(образец № 5)
II. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в 
процедурата като такъв (образец № 6)

12. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 на ЗОП, от участника за 
приемане на условията в проекта на договор (образец 8)
13. Декларация за липса на свързаност с друг участник в
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съответствие с чл. 55, ал. 7 от ЗОП, (образец № 9)
10. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици (образец №10)
11. Техническо предложение (образец № 3)
12. Ценово предложение (образец № 2)
14.Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и/или 
останалите документи не са подписани от законния представител на 
участника
13. Подписан от участника проект на договор по образец приловен 
от Възложителя
14. Списък на документите, представени от участника
подробно описание на изискванията за изпълнение на поръчката е 

посочено в Документацията за участие, която заедно с публичната 
покана могат да бъдат получени/изтеглени свободно/ на адреса на 
профила на купувача -http/www.ouvasilaprilov.com
Критерий за възлагане
СИнай-ниска цена___________________________^икономически най-изгодна оферта________
Показатели за оценка на офертите

Критерият за оценка на офертите е „икономически най - 
изгодна оферта" и включва следните показатели:
-Предлагана цена от участника - с максимална тежест 30 точки. 
Точките на всеки участник се изчисляват по формула: Минималната 
предложена цена се дели на цената, предложена от дадения 
участник и се умножава по максималния за този критерий точки. 
Участникът предложил най -ниската цена получава максималния брой 
точки - 30. Максималната цена на закуска не трябва да е повече 
от 0.60 лв. Участници предложили по - висока цена на брой 
закуска ще бъдат отстранявани.
-Срок за реакция при рекламации в минути - с тежест 50 точки. 
Минималният срок се дели на срока предложен от съответния 
участник и се умножава по максималния, за този критерий брой 
точки. Участникът ппредложил на кратък срок получава 
максималния брой точки - 50
-Асортимент на предлаганите закуски, отговарящи на „Сборник с 
рецепти за ученическото и столово хранене" на издателство 
„Техника" 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на 
M3. Максимален брой точки - 20. Участниците следва да приложат 
списък с предлагания асортимент, както и описание на всеки 
артикул. Броят на видовете закуски на конкретния участник се 
дели на броя на участника предложил ней голям брой предлагани 
закуски и се умножава по максималния за този критерий точки.
Срок за получаване на офертите
Дата: 11/02/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30
Европейско финансиране Да □  Не Н
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани е поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Настоящата публична покана и Документацията за участие в 
поръчката могат да бъда получени /изтеглени свободно/ на адреса 
на профила на купувача - www.ouvasilaprilov.com 
Отварянето на офертите ще се проведе на 12.02.2015 г. от 10:30 
ч. в основната сграда на ОУ "Васил Априлов" в гр. Варна ул.
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"Братя Миладинови" 130.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват 
участниците в процедурата или техни упълномощени представители, 
както и представители на средствата за масово осведомяване и на 
други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето.

РАЗДЕЛ IV__________________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 11/02/2015 дд/мм/гггг_________________________________________________
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