ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Партида: 2009

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
е-таИ: гор@аор.Ьд , е-гор(Ваор.Ьд
интернет адрес: М

АОП
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2009
Поделение:
Изходящ номер: 766 от дата 03/12/2015
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси н място/места за контакт:
Възложител
ОУ Свети Патриарх Евтимий
Адрес
Варна
Град
Пощенски код
9023
Варна
Телефон
Място/места за контакт
Варна, 9023/ ул.Димитър Дончев
052 510690

Страна
РБългария

№10

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Веселина Манолова
Е-таП
Факс
ра1:г1агпа@аЪу. Ьд
052 510692
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
ра1г1агпа.сот
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
П Строителство

^Доставки

П У слуги

Кратко описание
„Доставка на закуска и/или мляко/ млечнокисели продукти, и/или
плодове /зеленчуци за децата от подготвителната групи и учениците
от I - IV клас в ОУ" Св. Патриарх Евтимий" за учебната 201бг.
Общ терминологичен речник (СРУ)
Осн. предмет

УНП:579а7еаа-759с-4ЬдГ-а83<М120В82(153с

Осн. код
15800000

Дон. код (когато е приложимо)

Партида: 2009

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Ежедневна доставка на закуска, и/или мляко, млечнокисели
продукти и/или плодове/зеленчуци за децата от подготвителна
група и учениците от I до IV клас на ОУ"Свети Патриарх Евтимий"Варна за 2 0 1 6 г . , за учебни дни. Прогнозно количество необходини
закуски за един ден - 580 б р . , прогнозен брой учебни дни за
срока на договора на децата от подготвителна група и I клас 155 дни, от II до IV клас - 160 дни.
Прогнозна стойност
(в цифри): 42073.20 Валута:
Място на извършване
Варна 9023, ж.к.Валадислав Варненчик, ул.Димитьр Дончев №10

код N11X8:
В0331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Доставените закуски да отговарят на следните изисквания:
1.Да са висококачествени, отговарящи на всички изисквания на
националното и европейското законодателство в тази насока.
2 . Д а са приготвени в обекти, регистрирани по ч л . 1 2 от Закона за
храните
З.Да са приготвени от хранителни продукти, които отговарят на
изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него
подзаконови нормативни актове.
4 . Д о с т а в е н и т е закуски следва да бъдат изготвени съгласно
Сборника рецепти за ученическо и столово хранене, изд.
„Техника", 2012г. на МЗ и да се спазват изискванията за
съответната възрастова група на учениците. Закуските да се
приготвят съгласно изискванията на Наредба № 9 от 1б.09.2011г.
на Министерството на земеделието и храните, за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в ДЗ и училища, съобразно промените на Наредба №9 от
03.11.2015г.
5.Закуските да отговарят на Наредба №37 от 2 1 . 0 7 . 2 0 0 9 г . на
Министерството на здравеопазването на здравословно хранене на
учениците.
б.Всяка партида храна да се придружава от документ,
удостоверяващ произхода на храната и документ за качество и
безопасност.
7.Закуските да се доставят пакетирани индивидуално за всеки
ученик, като опаковката следва да предпазва продукта от външно
замърсяване и да не променя органолептичните му характеристики,
съгласно Наредба №5 от 25.05.2006г. Закускте трябва да се
приготвят в деня на доставката.
8.Фирмата да бъде в сферата на ученическото хранене, да има
регистрирани обекти за производство и търговия с храни по Закона
за храните. Разходите за транспорт, опаковка и риска от
погиването до мястото на доставката са за сметка на изпълнителя.
9.Да разполага с квалифициран персонал, включително и с такъв,
отговарящ за контрола на качеството.
10.Да разполага със собствени или наети МПС, отговарящи на
санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни
продукти, с които ще се осъществява доставката.

УНП:579(17еаа-759е-4Ь(1Г-а831]-4120{ВВ2<153с

Парпша: 2009

Критерии за възлагане
ЦЦнай-ниска цена

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

^икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
1.Цена на една закуска при изрично посочване на точното
количество(грам/милилитър) - 15т.
2.Разнообразие , калоричност и качество на предложената храна
(представя се каталог на асортимент) - 4 О т .
З . С р о к за реакция след рекламация -20т.
4. Техническа възможност за извършване на доставка-25т.
Срок за получаване на офертите
Дата: 16/12/2015 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:00
Да [Ц Не

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
: //ра*:г1агпа . сот

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/12/2015 дд/мм/гггг

