
ОУ "Св. Патриарх Евтимий"
гр. Варна

А О П
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. "Леге" 4
е-таН: аор@аор.Ь§

интернет адрес:

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. З от ЗОП

Номер на обявата: [ 3 ]

Възложител: ОУ СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ

Поделение (когато е приложимо): [ ]

Партида в регистъра на обществените поръчки: 2009

Адрес: ВАРНА, ЖК ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, УЛ. ДИМИТЪР ДОНЧЕВ 10

Лице за контакт ВЕСЕЛИНА МАНОЛОВА

Телефон: 0879940002

Е-таН: ра1пагпа@аЪу.Ь§

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не

Допълнителна информация може да бъде получена от:

х Горепосоченото/ите място/места за контакт

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:

[] Строителство

[х] Доставки

[] Услуги
Предмет на поръчката: ДОСТАВКА НА ЗАКУСКИ И ПЛОДОВЕ ЗА НУЖДИТЕ НА
УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ДО IV КЛАС ЗА ПЕРИОДА ДО КРАЯ НА 2018 ГОДИНА И
КАЛЕНДАРНАТА 2019 ГОДИНА

Кратко описание: Предметът на обществената поръчка е доставка на закуски и плодове за
нуждите на учениците от 1-ви до 1У-ти клас в ОУ" Свети Патриарх Евтимий"- Варна за
периода до края на 2018год и календарната 2019 година. Обемът на доставките на закуски и
плодове за учениците от 1-ви до 1У-ти клас ще бъде в зависимост от нуждите на Възложителя
през периода на изпълнение на договора. Общата прогнозна стойност на потенциалните
поръчки за доставка на закуски за времето на изпълнение на договора е 49210.ООлева без ДДС и
включва изхранването на приблизително 518 ученици. Възложителят запазва правото си да иска
от Изпълнителя намаляване на количествата на доставките според броя на учениците.

Място на извършване: ОУ СВЕТИ ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ
ВАРНА, ЖК ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК, УЛ. ДИМИТЪР ДОНЧЕВ 10

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 49210 лв

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не



Номер на обособената позиция: [ ]

Наименование: [ ]

Прогнозна стойност (в ле., безДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: За участника не следва да са налице обстоятелства по чл.
54, ал. 1,т. 1, 2 и УотЗОП ,по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 отЗОПи по чл. З, т. 8 и чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции
с преференциален данъчен режим

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: Участникът да има
регистриран обект от областна дирекция по храните, съгласно чл.12, ал.2 от Закона за храните и
да отговаря на Наредба №1 от 26.01.2016г. за хигиената на храните, съгласно чл.17, ал.2 от
Закона за храните

Икономическо и финансово състояние: няма

Технически и професионални способности: Участникът следва да е изпълнил минимум три
договора за доставки, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка,
изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. За доказване
на горното обстоятелство, участниците представят списък, съгласно приложен образец на
доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през
последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;* Под сходни с
предмета на обществената поръчка, следва да се разбира приготвяне и/или доставка на закуски
до краен потребител.Участникът следва да има на разположение база, за която е налице
регистрация като годен обект за производство и/или съхранение и/или търговия на храни, в
съответствие със санитарно-хигиенните норми.За доказване на това обстоятелство участникът
следва да представи декларация (свободен текст), с която декларира, че има на разположение
база за производство и/или съхранение и/или търговия на храни, като за същата е налице
удостоверение за съответствието и със санитарно хигиенните норми.Когато участникът е само
доставчик, а не производител на доставяните храни и не извършва опаковане и/или разфасоване
на същите, това изискване не се прилага. Ако участникът е само доставчик и не приготвя
закуските не представя посочената по-горе декларация, но изрично следва да декларира, че ще
осъществява действия само като доставчик.Участникът следва да има на разположение минимум
едно транспортно средство, с което ще се изпълняват доставките, отговарящо на санитарно-
хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти. За доказване на това
обстоятелство участникът следва да представи декларация (свободен текст), с която да
декларира, че има на разположение транспортно средство за транспортиране на закуските, като
за същото е налице удостоверение за съответствието му със санитарно хигиенните норми.Когато
участникът е обединение, изпълнението на изискванията по-горе се доказват общо за
обединението.Участникът следва да представи към техническото предложение - асортимент на
предлаганите закуски, съобразен с изискванията за качество, посочени от възложителя и
примерно меню за четири седмици..

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с



увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с

увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на

защитени работни места

Критерий за възлагане:

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:

[х] Цена и качествени показатели

[] Разходи и качествени показатели

[] Ниво на разходите

[] Най-ниска цена

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име:Ц- [ценови критерий] Тежест: [ 40% ]

Т-техническо предложение Тежест: [ 50% ]
Д-срок за рекламация Тежест: [ 10% ]

Срок за получаване на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 31/10/2018 Час: (чч:мм) 16:00

Срок на валидност на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 01 /03/2019 Час: (чч:мм) 16:00

Дата и час на отваряне на офертите:

Дата: (дд/мм/гггг) 05/11/2018 - 14:00 часа

Място на отваряне на офертите: ОУСвети Патриарх Евтимий"-Варна, жк"Владислав
Варненчик", ул."Димитьр Дончев"!О

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

европейските фондове и програми: [] Да [х] Не

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [ ]

Друга информация (когато е приложимо): [ ]

I Дата на настоящата обява



| Дата: (дд/мм/гггг) 10/10/2018

Възложител ВЕСЕЛИНА П
Трите имена: (Подпис и печат) [

Длъжност: ДИРЕКТОР

ОЛОВА


