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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 5008
Поделение: ПГТ "Иван Марангозов"
Изходящ номер: 94 от дата 10/11/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Професионална гимназия по туризъм "Иван Марангозов"
Адрес
обл. Ловеч, ул. "Отдих" № 4
Град
Пощенски код
Страна
Априлци
5641
Република
България
Място/места за контакт
Телефон
06958 2222
06958 2222
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Иван Пиров - Завеждащ административна служба
E-mail
Факс
pgt_aprilci@mail.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.obshtina-apriltsi.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.obshtina-apriltsi.com/subsection-536obschestveni_porychki___p.html

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
В рамите на обществената поръчка с предмет "„Доставка и монтаж
на оборудване на кабинети за практическо обучение, работилници и
лаборатории за ПГТ „Иван Марангозов“, гр. Априлци“ се предвижда
доставка и монтаж на оборудване за работилниците по готварство,
барманство и сервиране в ПГТ „Иван Марангозов“, гр. Априлци.
Подробно описание на оборудването е налично в техническата
спецификация към обществената поръчка.
Източникът на финансиране е Национална програма „Модернизация на
материалната база в училище“ модул „Подобряване на училищната
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среда“.
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. предмет
Доп. предмети

Осн. код
39220000

Доп. код (когато е приложимо)

39222000
39223000
39000000

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем (Когато е приложимо)
ПГТ „Иван Марангозов” предвижда обновяване на учебно –
техническото оборудване за работилниците по готварство,
барманство и сервиране, както следва:
Работилница по готварство – включва следното оборудване:
1.Работен плот 18 м.;2.Мивки за вграждане –6 бр.;3.Смесителни
батерии стоящи 6 бр.;4.Сифони с решетки за отпадъци 6 бр.;5.Гръб
за стена 18 м.;6.Котлони електр.за вграждане двойни 6
бр.;7.Абсорбатори за вграждане 6 бр.;8.Горни кухненски шкафове 6
бр.;9.Фурни за вграждане 6 бр.;10.Долни шкафове с чекмеджета 6
бр.;11.Работна маса островна за подготовка 3 бр.;12.Микровълнови
фурни 2 бр.;13.Фритюрници електр.2 бр.;14.Осветление над работен
плот 6 бр.;15.Хладилник с камера 250 литров 3 бр.;16.Бойлер 200
литров 1бр.;17.Миксери комбинирани електр.6 бр.;18.Машина за
рязане 2 бр.;19.Миална машина 2 бр.;
Работилница по барманство – включва следното оборудване:
1.Работен барплот с 3 раб.места 6м.;2.Мивки за вграждане 3
бр.;3.Смесителни батерии 3 бр.;4.Сифони с решетки за отпадъци 3
бр.;5.Кафе машини 3 бр.;6.Ледогенератори 2 бр.;7.Хладилник 250
литра 1 бр.;8.Шкаф-витрина за напитки;9.Поставки за чаши 3
бр.;10.Шейкъри 3 бр.;
Работилница по сервиране - включва следното оборудване:
1.Шкаф за чаши ,посуда и прибори;2.Посуда:•Студено предястие Порцеланова или стъклена чиния-20 бр.;Коктейл-предястие Коктейлна чаша или купичка, сложени върху десертна чиния-20
бр.;•Бистра супа -Десертна чиния и специална чаша за бульон-20
бр.,;•Супа със застройка -Голяма чиния, върху нея чиния за супа20 бр.;•Топло предястие- Порцеланова или стъклена чиния- 20
бр.;•Спагети или юфка като предястие - Голяма чиния-20 бр.; Дълбока чиния за спагети-20 бр.;•Основно ястие- Гурме чиния или
голяма порцеланова чиния -20 бр.;•Риба като основно ястие- Гурме
чиния или порцеланова чиния-20 бр.;•Топъл десерт- Порцеланова
или стъклена чиния-20бр.;•Студен десерт- Порцеланова или
стъклена чиния-20бр.;•Десерт в стъклена чаша - Десертна чиния
като подложка-20бр.- Стъклена чаша-20бр.;•Кафе- Чаша за кафе със
съответната чиния-20 бр.;•Подложна чиния за гурме сервиране-20
бр.;•Чаши: -За вода-20 бр.; -За бира-20 бр.;
-За червено
вино-20 бр.; -За бяло вино-20 бр.; -За ракия-20 бр.;
-За
коктейли-20 бр.; -За коняк и уиски-20 бр.;•Съд за изстудяване на
вина-2 бр.;•Съдове за лед-2 бр.;•Щипки за лед-2 бр.;3.Прибори:•
Студено предястие:
- Десертен нож-20 бр.; - Десертна вилица20бр.;•Коктейл-предястие:- Малка лъжичка за кафе-20 бр.;Десертна вилица -20 бр.;•Бистра супа: - Десертна лъжичка -20
бр.;•Супа със застройка:-Голяма лъжица -20 бр.;•Топло предястие:
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- Голям нож-20 бр.;- Голяма вилица20 бр.;Спагети или юфка като
предястие: - Голяма лъжица-20 бр.; - Голяма вилица -20
бр.;•Основно ястие: - Голяма нож-20 бр.; - Голяма вилица-20
бр.;•Риба като основно ястие: - Нож за риба-20 бр.; -Вилица за
риба-20 бр.;•Топъл десерт: - Десертна лъжица-20 бр.;- Десертна
вилица-20 бр.;•Студен десерт: - Десертна лъжица-20 бр.; Десертна вилица-20 бр.;•Десерт в стъклена чаша: - Малка лъжичка
за кафе или дълга лъжица за лимонада -20 бр.;•Кафе: - Малка
лъжичка за кафе-20 бр.;
Прогнозна стойност
(в цифри): 26506.67 Валута: BGN
Място на извършване
гр. Априлци, ул. "Отдих" № 4

код NUTS:
BG315

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания за технически възможности и квалификация на
участника:
Участника следва да е извършил най – малко три доставки, които
са с еднакъв или сходен предмет на обществената поръчка през
последните три години, считано от датата на подаването на
офертата. Под еднакъв или сходен предмет на обществената поръчка
следва да се разбира доставка и монтаж на оборудване за учебни
работилници по готварство, барманство и сервиране и/или друго
кухненско оборудване.
В случай, че участникът участва като обединение, което не е
регистрирано като самостоятелно юридическо лице, както и в
случаите, когато е предвидено участие на подизпълнители,
изискването е комулативно, съобразно разпределението на
участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в
договора за създаване на обединението, както и за
подизпълнителите, пряко ангажирани с упражняване на дейностите.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/11/2014 дд/мм/гггг

Час: 17:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Отваряне на офертите: 20.11.2014 г. от 14:00 ч. в Библиотеката
на втори етаж на учебния корпус на ПГТ "Иван Марангозов".
Всяка оферта трябва да съдържа:
а) Подписан списък на всички документи, съдържащи се в офертата
на Участника (Образец № 1);
б) Административни сведения – по образец от документацията
(Образец № 2);
в) Документ за регистрация (заверено от участника копие) или
Декларация за единен идентификационен код, съгласно чл.23 от
Закона за търговския регистър (заверена от участника) - за
българско юридическо лице; документ за регистрация на
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чуждестранно лице, съобразно националното му законодателство
(заверено от участника копие), а когато участникът е физическо
лице - копие от документ за самоличност (заверено от участника
копие);
г) Декларация по чл.47, ал.1, т. 1от Закона за обществените
поръчки по образец от документацията (Образец № 3);
з) Нотариално заверено пълномощно на лицето, което подписва
офертата – представя се, когато офертата (или някой документ от
нея) не е подписана от представляващия и управляващия участника,
съгласно актуалната му регистрация, а от упълномощен
представител. Пълномощното следва да съдържа всички данни на
упълномощителя и упълномощения, както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да
представлява участника в процедурата;
к) Споразумение за създаване на обединение за участие в
настоящата обществена поръчка (когато участникът е обединение,
което не е юридическо лице). Споразумението за създаване на
обединение за участие в настоящата обществена поръчка, следва да
бъде с нотариална заверка на подписите и да бъде представено в
оригинал или нотариално заверено копие, и да съдържа
задължително информация за представляващия обединението;
л) 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 посочени стойности,
дати и получателите, заедно с доказателства за извършената
доставка;
м) Техническо предложение (Образец № 4);
н) Ценово предложение (Образец № 5) и приложение № 1 към него
(Образец № 6);

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 19/11/2014 дд/мм/гггг
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