АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: […. ]

Възложител: [НУ Неделя Петкова гр. Сопот]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [2361 ]
Адрес: [гр.Сопот ул. Иван Вазов № 51]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Жана Тракийска]
Телефон: [03134 8630]
E-mail: [nusopot@abv.bg]
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
[] Доставки
[х] Услуги
Предмет на поръчката: [Периодични доставки на закуска и обяд за учениците от НУ
„Неделя Петкова” гр.Сопот за учебната 2016/2017 г.]

Кратко описание: [Периодични доставки на закуски за 286 ученици и обяди за 266 ученици

за 150 учебни дни за периода от 16.09.2016 г. до 31.05.2017 г. Броят на закуските и
обядите е съгласно заявка на Възложителя, като той си запазва правото да увеличава
или намалява количествата спрямо броя на присъстващите ученици.
]
Място на извършване: [област Пловдив община Сопот гр.Сопот]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [66000 лв. ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
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Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
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: [Възложителят ще отстрани от участие всеки участник,
при когото е налице някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 т-1-5 и 7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности: [1.Участникът да разполага минимум с

1бр.обект за производство и търговия с храни, регистриран в ОДБ; 2. Участникът да
разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, което е регистрирано в ОДБ
3. Участникът да разполага с квалифициран персонал за изпълнение на поръчката:
минимални изисквания: 1 готвач - технолог; 1 шофьор на МПС за доставка на готовата
храна; 4.Участникът да е изпълнил най-малко 1 /един/ договор с предмет и обем
идентични или сходни с предмета на поръчката.
За доказване на тези обстоятелства, Възложителят изисква да се представят следните
документи по чл.64, ал.1 от ЗОП: 1. Копия от документи за собственост на
транспортните средства за изпълнение на поръчката, копие на договори за наетите МПС
и документи за лизинг; 2. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация
на транспортните средства по т. 2 в ОДБХ; 3. Заверени от участника копия на
удостоверения за регистрация на хранителните обекти за изпълнение на поръчката,
издадени от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните; 4. Копие на документ за
собственост, договор за наем или право на ползване на обектите по т. 3; 5. Списък по чл.
64, ал. 1, т. 4 от ЗОП на техническите средства (образец № 7); 6. Списък на обектите
по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП (образец № 8). 7.Списък на квалифицирания персонал на
участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 9); 8. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 2 от
ЗОП на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени
през последните три години (образец № 10)]

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[не] 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
[не] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
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Критерий за възлагане:
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[х] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [25.08.2016 г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.10.2016 г.]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [26.08.2016 г. от 10,00 ч.]
Място на отваряне на офертите: [сградата на НУ „Неделя Петкова“ гр.Сопот – стаята на
гл.счетоводител]

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): [Всяка оферта 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. Списък на квалифицирания персонал
на участника по чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП (образец № 9); 4. Списък по чл. 64, ал. 1, т. 4 от
ЗОП на техническите средства (образец № 7); 5. Копия от документи за собственост,
договори за наем и документи за лизинг на транспортните средства, регистрирани в
ОДБХ; 6. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на
транспортните средства в ОДБХ; 7. Списък на обектите по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП
(образец № 8);8. Заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на
хранителните обекти в ОДБХ;9. Копие на документ за собственост, договор за наем или
право на ползване на регистрираните в ОДБХ обекти;10. Декларация по чл. 54, ал.1, т.35 от ЗОП (образец № 4);11. Декларация по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП (образец №
5);12. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (образец № 6);13. Списък
на доставките, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през
последните три години по чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП(образец № 10); 14. Декларация по
чл. 3 и чл. 5, т. 3 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 № 11);15. Декларация за съгласие с проекта
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на договора (образец № 12);16. Декларация за срока на валидност на офертата (образец
№ 13);17. Декларация по
чл. 39, ал. 3, т. 1, „д“ от ППЗОП (образец № 14);18.
Техническо предложение (образец № 3);19. Ценово предложение (образец № 2);20.
Примерно седмично меню за обяд и закуска за две седмици; 21. Нотариално заверено
пълномощно в случай, че офертата и/или останалите документи не са подписани от
законния представител на участника; 22. Списък на документите, представени от
участника]

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [19.08.2016 г.]

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Жана Трифонова Тракийска]
Длъжност: [директор]
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