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BG-с. Рогош, община Марица
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

Основно училище Васил Левски, ул. Стефан Стамболов № 2, За: Виолета

Христодулова - директор, Република България 4140, с. Рогош, община Марица,
Тел.: 03121 2190, E-mail: diakona_rogosh@yahoo.com
Място/места за контакт: ул. Стефан Стамболов № 2
Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.oulevski-rogosh.org/.
Адрес на профила на купувача: http://www.oulevski-rogosh.org/.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки

КРАТКО ОПИСАНИЕ:

„Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за
учениците в Основно училище „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“,
област Пловдив за учебната 2015/2016 г.”

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
55524000 (FA03)

Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети (За
училища )

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:

Доставка на готови закуски и приготвяне и доставка на готов топъл обяд за
учениците от ОУ „Васил Левски”, с. Рогош, община „Марица“ 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 ППГ и от първи до
четвърти клас за учебната 2015/2016 г., прогнозен брой деца – 190, прогнозен
брой учебни дни – 160. Прогнозната стойност на обособената позиция е 11 400
лева без ДДС. Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при
условията на ПМС № 308/2010 г. • Позиция № 2: Топъл обяд, съдържащ основно
ястие и десерт (супа на свободна консумация с предварителна заявка и плащане
от ученика), за учениците от полуинтернатните групи за учебната 2015/2016 г.,
прогнозен брой деца – 200, прогнозен брой учебни дни – 160 за начален курс, 170
дни за среден курс, както и супа за учениците, които желаят да я потребяват при
условията на свободна консумация. Прогнозната стойност на обособената
позиция е 41 106 лева без ДДС.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
52506 BGN

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Столова в Основно училище „Васил Левски“, с. Рогош, ул. „Стефан Стамболов“
№ 2, община „Марица“, област Пловдив

NUTS:

BG421

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Офертата следва да съдържа следното: 1. Данни за лицето, което прави
предложението - посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона
за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в
съответствие със законодателството на държавата, в която участникът е
установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при
провеждането на процедурата; при участници обединения - копие на договора за
обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява
участниците в обединението, и документ, подписан от лицата в обединението, в
който се посочва представляващият. 2. Административни сведения – в
съответствие с образеца от настоящата документация, подписан и подпечатан от
представляващия участника (приложение № 1). 3. Техническо предложение за
изпълнение на поръчката (приложение № 2). 4. Списък 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 (приложение № 3), заедно с доказателства
за извършените доставки. Забележка: Договори за доставки, еднакви или сходни
с предмета на поръчката, са доставки на готова храна за консумация (закуски,
обеди, вечери) на възложители. 5. Доказателства за извършените доставки от
списъка по предходната точка се предоставят под формата на удостоверение (в
т.ч. референция/препоръка), издадено от получателя или от компетентен орган,
или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за
доставката. 6. Списък на техническите лица, включително на тези, които ще
бъдат пряко ангажирани с изпълнението на поръчката (приложение № 4). 7.
Копия на трудови или граждански договори, сключени между участника и лицата
по т. 6. 8. Копия на документи за образование и професионална квалификация на
техническите лица, които ще бъдат пряко ангажирани с изпълнението на
поръчката, посочени в списъка по т. 6. Критерий за допустимост: Участникът да
разполага минимум с: • 1 гл. готвач (за участниците по позиция № 2); • 1
технолог (за участниците по позиция № 2); • 1 шофьор на МПС за доставка на
готовата храна. 9. Списък на наличните собствени или наети обекти за
производство и търговия с храни (приложение № 5), придружен от заверени от
участника копия на удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени
от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Във връзка с §2 от ПЗР на
ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в
сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени. 10. Копие на
документ за собственост, наем или ползване на обектите по т. 9. Критерий за
допустимост: Участникът да разполага минимум с 1 обект за производство и
търговия с храни, регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, съгласно

чл. 12 от Закона за храните във връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ. 11. Декларация по
чл. 70 от Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (обн. ДВ, бр. 55 от
2006 г.) – приложение № 6. 12. Списък на транспортните средства, с които
участникът разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в
ОДБХ (приложение № 7). 13. Заверени от участника копия на удостоверения за
регистрация на транспортните средства по т. 12. Във връзка с §2 от ПЗР на Закона
за българската агенция по безопасност на храните се приемат и удостоверения от
РИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока,
за който са издадени. 14. Копия на свидетелства за регистрация на транспортните
средства по т. 12 в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не са собствени на
участника. Критерий за допустимост: Участникът да разполага минимум с 1 бр.
МПС за изпълнение на поръчката, което да е регистрирано в ОДБХ, респективно
в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:

Икономически най-изгодна оферта

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

1) „Предложено меню/закуска” – 40 точки 2) „Време за реакция след рекламация”
– 10 точки 3) „Цена за изпълнение“ – 50 точки

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
20/08/2015 15:00

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

I. Продължава от раздел "Изисквания за изпълнение на поръчката": 15. Списък
със собствено или наето оборудване, с което участникът ще изпълнява
обществената поръчка (приложение № 8). Критерий за допустимост: Участникът
да разполага минимум с: 1 бр. фурна за печене, 1 бр. печка с котлони с размер
35х35 мм, 2 бр. хладилници за разделно съхранение на продукти - само за
обособена позиция № 2. 16. Декларация за приемане на условията в проекта на
договор (приложение № 9). 17. „Предлагана цена” (ценовата оферта) се подготвя
по образец (приложение № 10). 18. Приложение № 11 – Декларация по чл. 51а от
ЗОП (ако е приложимо). 19. Приложение № 12 – Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5
от ЗОП. 20. Приложение № 13 – Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 21.
Приложение № 14 – Декларация по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП. 22. Приложение №
15 – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (ако е приложимо).
23. Пълномощно на лицето, подписващо офертата (когато не е подписана от
представляващия участника по закон). II. Отварянето на офертите ще се извърши
на 21.08.2015 г. от 10:00 часа в основно училище "Васил Левски", с. Рогош,
община "Марица", ул. "Стефан Стамболов" № 2, I-ви корпус, ет. 2, кабинет № 8.
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.

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
20/08/2015

