
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ -  ВАРНА

ЗАПОВЕД

№ РД -  07 -  332/20.01.2016 г.

На основание чл. 147, ал.1, т.1 от ППЗНП, глава 8а от ЗОП и във връзка с избор на 
изпълнител за доставка на закуски на учениците от ПГ и начален етап

НАРЕЖДАМ:

Да се проведе процедура по реда на глава 8а от ЗОП за избор на изпълнител за 
обществена поръчка с предмет: Доставка на закуски за учениците от подготвителен 
и начален етап в Основно Училище „Васил Априлов“ - Варна, по Национална 
програма за по - пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

Критерият за оценка на офертите е „икономически най -  
изгодна оферта“, съгласи чл. 37, ал.1, т.1 от ЗОП 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 0.80 лв. за 
брой. Участници предложили по -  висока от тази цена, на брой закуска ще бъдат 
отстранявани.

Срок за реакция при рекламации, в минути -  с максимална тежест 20 точки. 
Минималният предложен от участник срок, се дели на срока предложен от 
съответния участник и се умножава по максималния, за този критерий, брой точки. 
Участникът ппредложил най-кратък срок получава максималния брой точки - 20

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 -  50. 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 най-голям брой предлагани закуски и се умножава по 
максималния за този критерий точки.
От предложения, от спечелилия настоящата поръчка участник асортимент, 

комисия определена със заповед на директора на училището ще избере/избира 
закуски, които да влязат в менюто за определен срок.

Минимални изисквания към техническите възможности на всеки 
от участниците и качеството на храните:
• Доставените от него храни да са висококачествени, пълноценни и безопасни, 
както и да отговарят на всички изисквания на националното и европейското 
законодателство в тази област.
• Да се приготвят в обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните.
• Да са приготвени от хранителни продукти, отговарящи на изискванията, 
предвидени в Закона за храните и свързаните с него подзаконови актове.
• Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 37/21.07.2009 г. за 
здравословното хранене на учениците, издадена от M3
• Да отговарят на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани 
в детските заведения и училищата, издадена от Министъра на земеделието и 
храните.
• Да отговарярят на изискванията на Наредба 23/19.07.2005 г. за 
физиологичните норми на хранене на населението, издадена от M3
• Да отговарят на изискванията на Наредба 5/25.05.2006 г. за хигиената на 
храните издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на 
земеделието.
• Да се приготвят съгласно „Сборник с рецепти за ученическото и столово 
хранене“ на издателство „Техника“ 2012 г„ одобрен е писмо № 74-01-73/28.06.2012 
г. на M3 и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на 
учениците.
• Основните компоненти трябва да включват разнообразни хранителни 
продукти, като влаганите меса и колбаси не трябва да са тлъсти, млечните 
продукти да са е намалена масленост, а използваното брашно -  пълнозърнесто или 
ръжено.

Всяка оферта за участие задължително трябва да съдържа:
1. 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 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, ако 
обектът не е собственост на участника;
4. Удостоверение издадено от Българска агенция по безопасност на храните на 
участника за регистрация на транспортно/и средство/а, използвано/и за доставките 
обект на настоящата поръчка;
5. Декларация от участника, за спазване изискванията на Наредба 9/16.9.2011 г. 
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в детските заведения и училищата
6. Проект на меню, минимум за период от един месец. В менюто задължително 
да има сандвич от пълнозърнест и/или ръжен хляб с шунка, филе или кашкавал - 
минимум един път седмично, друг вид закуска -  четири пъти седмично, както и 
плод -  банан - два пъти седмично, допълнително към закуските. 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.
7. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по образец 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 № 7)
8. Декларация от подизпълнител по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, по образец 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)
9. Декларация за участието на подизпълнители, както и за вида на работите, 
които ще извършват, и дела на тяхното участие (образец № 5)
10. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като 
такъв (образец № 6)
11. Декларация по чл. 56 ал. 1 т. 12 на ЗОП, от участника за приемане на 
условията в проекта на договор (образец 8)
12. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, 
ал. 7 от ЗОП, (образец № 9)



13. 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)
14. Техническо предложение (образец № 3)
15. Ценово предложение (образец № 2)
16. Нотариално заверено пълномощно в случай, че офертата и/или останалите 
документи не са подписани от законния представител на участника
17. Подписан от участника проект на договор по образец приложен от 
Възложителя
18. Списък на документите, представени от участника

Срокът за подаване на оферти е до 16:30 часа на 09.02.2016 година.

Отварянето на офертите да се извърши на 10.02.2015 година в 13:00 часа в 
сградата на ОУ „Васил Априлов“ -  Варна.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Николай Николов - ПД АСД.

Директор на ОУ „В. /\прилов

Албена Комитова:

ЗАПОЗНАТИ:

2. Стефанка Ангелова -  Гл. счет

1. Николай Николов -  ПД АСД


