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: [1]
Възложител: [НУ „Св.Св.Кирил и Методий“]
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [1616]
Адрес: град Троян, област Ловеч, ул.“Кирил и Методий“ №13
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Милена Петкова-Гл.Счетоводител
Телефон: 0670 62314
E-mail: km_troyan@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:
Да
Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
Горепосоченото/ите място/места за контакт
Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път:
Да
Не
Обект на поръчката:
Строителство
Доставки
Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св.
Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.“
Кратко описание: Предмет на настоящата поръчка е извършването на доставка
на хранителни продукти, за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян.
Наименованието на поръчката е “Доставка на хранителни продукти за нуждите на

НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2017г.“ и се финансира със собствени
средства. Обектът на обществената поръчка, включва общо общо 8 групи, обособени в
една позиция – Доставка на хранителни продукти, съдържаща 124 (сто двадесет и
четири) номенклатурни единици, видни в Приложение № 9.1, неразделна част от
настоящата документация за участие. Всеки участник може да участва за една или
повече номенклатурни единици. Оценяването ще се извърши на база най-ниска
предложена цена за съответната номенклатурна единица.
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Място на извършване: град Троян, област Ловеч, ул.“Кирил Методий“ №13
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 45 000,00
Обособени позиции (когато е приложимо):

Да

Не

Номер на обособената позиция: []
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: За участника следва да не са налице
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП по отношение на настоящата
обществена поръчка
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: ......
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания за
икономическо и финансово състояние
Технически и професионални способности:
а) Списък на изпълнените договори за доставки, сходни с предмета на
поръчката (доставка на храни или хранителни продукти за училища, детски градини,
детски ясли, детски млечни кухни и т.н.) изпълнени през последните 2 (две) години
(2014г. и 2015г.), считано от датата на подаване на офертата, с посочване на
стойностите, датите и получателите, придружен от доказателства за извършените
доставки - оригинал по приложения образец към настоящата документация
(Приложение №5);

Минималното изискване: участникът следва да е изпълнил най-малко 2 (два)
договора с предмет подобен на предмета на поръчката (доставка на храни или
хранителни продукти за училища, детски градини, детски ясли, детски млечни кухни
и т.н.), които да са изпълнени през последните 2 (две) години (2014г. и 2015г.),
считано от датата на подаване на офертата. Това обстоятелство се доказва с прилагане
на препоръки, удостоверения и др.;
б) Участникът да разполага с минимум един обект за производство или
търговия на едро с храни, регистриран на основание чл.12, ал.2 и ал.9 от Закона за
храните, който да има право да извършва търговия на едро и доставка до други
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търговски обекти за търговия или за обществено хранене – представя се копие на
удостоверението заверено „вярно с оригинала”.
в) Списък - Декларация

на специализираните транспортни средства

(Приложение №7) с посочени марка, модел и регистрационен №, с които участника
разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ. Това
обстоятелство се доказва със заверени копия на удостоверението за регистрация в
ОДБХ и талон за регистрация в КАТ-МВР.

Минималното изискване: участникът да разполага с минимум 2 (два) броя
собствени или наети, регистрирани в ОДБХ, транспортни средства. В случай, че
участника няма налични собствени транспортни средства, това обстоятелство следва
да се докаже с нотариално заверени копия на договор за отдаване под наем, договор за
право на ползване, договор за лизинг или друг вид правоотношение за МПС-ва, които
ще се ползват. Обхвата на договрните отношения следва да покриват целия период на
действие на договора за доставка сключен с Възложителя.

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:
Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
Цена и качествени показатели
Разходи и качествени показатели
Ниво на разходите
Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: []
Тежест: []
Име: []
Тежест: []
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [02.12.2016]

Час: (чч:мм) [16:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [23.12.2016]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
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Дата: (дд/мм/гггг) [05.12.2016]

Час: (чч:мм) [14:00]

Място на отваряне на офертите: [отдел „Счетоводство“ на НУ„Св.Св. Кирил и
Методий“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул.“Кирил и Методий” №13]
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
Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: []

Друга информация (когато е приложимо): [Подробна информация за поръчката, както
и образци на документи, може да бъде намерена в профила на купувача на
Възложителя - www.km-troyan.eu]
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [23.11.2016]
Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Борис ЙОВЧЕВ]
Длъжност: [Директор на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян]
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