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: [Основно училище - Васил Левски - град Априлци]
Поделение (когато е приложимо): [
]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [4698]
Адрес: [гр. Априлци - 5641, кв.Ново село, ул. „Васил Левски” № 87]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Стелияна Маринова - гл.
счетоводител]
Телефон: [06958 3273]
E-mail: [ou_vl@mail.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: [Периодични доставки по предварителни заявки на
хранителни продукти по обособени позиции до ОУ „ Васил Левски”- община Априлци
през 2017 г.]
Кратко описание: [Хранителните продукти, се доставят до франко склада на ОУ
„Васил левски”, с МПС, отговарящи на изискванията за превоз на съответния вид
храни.
В склада се доставя и приема само продукция екстра или първо качество, като в
зависимост спецификите на съответното учебно заведени, следва да са съобразени
изискванията на БДС, отраслови норми, Закона за храните, Наредба № 9/16.09.2011 г.
за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани
в детските заведения и училищата, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните
и Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, Наредба № 23 от 17 май 2001 г. за
условията и изискванията за представяне на хранителната информация при
етикетирането на храните, Наредбата за специфичните изисквания към
наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара;
Наредба № 32/ 23.03.2006г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на
месо и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията към плодовите

конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени;
Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация, както и
на други приложими към момента на доставката закони, подзаконови актове,
стандарти за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и
разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на поръчката и
качеството и годността за консумация на хранителните продукти, предмет на
поръчката.
Доставяните храни и хранителните продукти посочени в Приложение 1,
задължително се придружават от сертификат за произход, качество и срок на
годност в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите.
Продуктите да се доставят в съответствие с изискванията за транспортиране на
съответния вид стока.
Опаковките на доставяните хранителни продукти не трябва да създават условия за
замърсяване или за преминаването на опасни за здравето вещества. При доставката
опаковката да бъде с ненарушена цялост. Доставяните хранителни продукти трябва
да са етикетирани на български език. Не се допускат обозначения на етикета, които
да заблуждават потребителя по отношение на вложените продукти, тяхното
естество, произход, идентичност, свойства, състав, трайност, начин на
производство и употреба. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания
грамаж и опаковка, посочени в образеца на ценовото предложение. Етикетирането
трябва да е извършено съгласно чл. 4, т.1а от Наредба за изискванията за
етикетирането и представянето на храните, а на етикета трябва да е обозначено
съдържанието, посочено в чл. 6, ал.1 от същата наредба]
Място на извършване: [Община Априлци, град Априлци]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [35800]
Обособени позиции (когато е приложимо):

Да

Номер на обособената позиция: [1]
Наименование: [Хляб и хлебни продукти]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4800]
Номер на обособената позиция: [2]
Наименование: [Мляко, млечни продукти и яйца]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4200]
Номер на обособената позиция: [3]
Наименование: [Месо, местни продукти и колбаси]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [13000]
Номер на обособената позиция: [4]

Не

Наименование: [Плодове и зеленчуци]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [5200]
Номер на обособената позиция: [5]
Наименование: [Варива, подправки и други хранителни продукти]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [8600]

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 всички обособени позиции
За участниците да не са налице обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не
поставя изисквания]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания за
икономическо и финансово състояние]
Технически и професионални способности: [Участникът да разполага с минимум един
обект за производство и/или търговия на едро с храни регистриран по реда на чл. 12,
ал. 10 от Закона за храните.;
Участникът да разполага с минимум два регистрирани автомобила, когато участва за
всички обособени позиции, единият от автомобилите трябва да е с хладилна камера,
за които да са издадени валидни разрешителни за превоз на името на участника
съгласно изискванията на БАБХ/ОБДХ, а за автомобила с хладилна камера и
регистрация съгласно чл. 7 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (само за
участниците, които предлагат оферти по обособени позиции „мляко и млечни
продукти” и „месо и местни продукти”).]

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: [
]

Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03.02.2017]

Час: (чч:мм) [16:30]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [03.04.2017]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [06.02.2017]

Час: (чч:мм) [11:00]

Място на отваряне на офертите: [Сградата на ОУ Васи Левски]
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): [Всеки участник следва да представи:
1.
Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или
упълномощен от него представител (Образец № 1);
2.
Представяне на участника (Образец № 2);
3.
Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника (тогава, когато участникът не се представлява от лицата, които имат
право на това);
4.
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;
5.
Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – 5 и 7 от ЗОП –
Образец № 3;
6.
Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – Образец № 4;
7.
Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец № 5 (когато е
приложимо);
8.
Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец
№ 6;
9.
Списък на регистрираните търговски обекти за производство и/или търговия с
храни, определени за изпълнение на поръчката - (Образец № 7);
10.
Списък на регистрираните автомобил/и, определен/и за изпълнение на
поръчката – Образец № 8;
11.
Техническо предложение – Образец № 9;
12.
Ценово предложение – Образец № 10
Непопълването на части от Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовото
предложение или промяната им води до отстраняване на участника от процедурата.
Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или
участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или
друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: град

Априлци, кв.Ново село, ул.„Васил Левски” № 87, гр. Априлци 5641, всеки работен ден
от 8,00 до 16,30 часа до изтичане на крайния срок за подаване на офертите.
Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се
посочват:
1.
Наименование на кандидата или участника;
2.
Адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс и електронен адрес;
3.
Наименование на поръчката.]
Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [11.01.2017]
Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) [Дончо Христов Пачников]
Длъжност: [Директор]

