АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
е-таП: гор@аор.Ьа, е-гор@аор.Ьа
интернет адрес: Ьйр://уууууу.аор.Ьа

АО П
ПУБЛИЧНА ПОКАНА
ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 03805
Поделение:
Изходящ номер: 1720 от дата 20/11/2014
Коментар на възложителя:
Публична покана за "Приготвяне и доставка на готова храна за
обедно хранене и доставка на закуска за учениците от 1-4 клас в
ОУ "Максим Горки" град Левски по обособени позиции: позиция №1
"Доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявка за
обедно хранене в ОУ "Максим Горки" град Левски и позиция №2
"Доставка на индивидуално опакована храна - "закуска" за
учениците от начален етап в ОУ "Максим Горки" гр.Левски"
РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Основно училище "Максим Горки"
Адрес
ул. "Васил Априлов" №50
Страна
Пощенски код
Град
Р България
Левски
5900
Място/места за контакт
Телефон
гр.Левски, ул. "Васил Априлов" 0650 83017
№50
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Даниела Георгиева, Живка Евстатиева
Е-таП
Факс
т.до^к^_1еV5к^@аЬV.Ьд
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
ими.так5л.т-догк:1.сот
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
адшл7.так51т-догк1. сот
РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката
Д Строителство

^Доставки

• Услуги

Кратко описание
"Доставка на храна по предварителна заявка по две обособени
позиции: Обособена позиция 1: "Доставка на готови ястия кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене в ОУ "Максим
Горки" гр.Левски"; Обособена позиция 2 "Доставка на индивидуално
опакована храна - "закуска" за учениците от начален етап в ОУ
"Максим Горки" град Левски".
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Общ терминологичен речник (СРУ)
Осн. код
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

55524000

РАЗДЕЛ III
Количество или обем (Когато е приложимо)
Прогнозно 120 порции топъл обяд за прогнозно 155 учебни дни;
прогнозно 146 броя закуски на ден, за прогнозно 155 учебни дни
за календарната 2 0 1 5 година.
Прогнозна стойност
(в цифри): 65305 Валута: ВСК
Място на извършване
Основно училище "Максим Горки" гр.Левски

код >ШТ$:
В0314

Изисквания за изпълнение на поръчката
Условия за участие.Изисквания към участника и документи, които
следва да бъдат представени: 1 . Участникът може да бъде
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице,
включително техни обединения, които отговарят на изискванията,
обявени от Възложителя в публичната покана и в настоящата
заповед. 1.1 За доказване на изискването по т.1 се представя
заверено копие на документ за регистрация, издаден не по-рано от
два месеца преди крайната дата за подаване на офертата, за
участник, който не е посочил Единен идентификационен код
съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е
физическо лице-документ за самоличност. Когато участникът в
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице,
документът се представя и в официален привод на български език;
1.2Декларация за участие на подизпълнители, в която се посочват
имената на подизпълнителите, които ще участват при изпълнението
на поръчката, в случаите когатоучастникът предвижда участие на
такива и дела на тяхното участие. Подизпълнителите трябва да
отговарят на всички изисквания, на които отговаря и основния
участник. Участникът трябва да посочи в офертата си
подизпълнителите (в случай, че ще ползва такива), както и
процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на
обществената поръчка, която ще бъде изпълнена от всеки
подизпълнител (по образец). 2 . Всеки един от участниците трябва
да притежава минимум една собствена или наета база, регистрирана
като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на
Закона за храните. Задоказване на това обстоятелство участникът
следва да представи документ за собственост или договор за наем
за помещението, в което ще бъде приготвяна храната за учениците
и необходимите документи за регистрация на хранителен обект по
чл. 12 от Закона за храните за тази база ( и за двете обособени
позиции). 3 . Всеки един от участниците следва да притежава
минимум едно собствено или наето транспортно средство,
регистрирано в РЗИ или БАБХ. За доказване на това обстоятелство
участникът следва да представи документ за собственост или
договор за наем на МПС, чрез което ще се извършва доставката на
приготвяната храна и удостоверение за регистрация от РЗИ по реда
на чл.З, ал.З от Наредба №9 за условията и реда за създаване на
публичен регистър на обектите с обществено предназначение или от
БАБХ по реда на чл.246, ал.4 от Закона за ветеринаромедицинската
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дейност и чл.б от Регламент (ЕО) №852/2004г. ( и за двете
обособени позиции). 4 . Всеки един от участниците следва да
разполага с нает на трудов или граждански договор персонал за
изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две лица,
едното от които готвач. Сред персонала следва да бъде включен и
1 шофьор ( и за двете обособени позиции). Участникът представя
Списък на екипан отговорен за изпълнение на обществената
поръчка, придружен от трудови и/или граждански договори или
другидокументи, удостоверяващи ангажираността на посочения екип
за изпълнение на настоящата обществена поръчка, придружени с
дипломи за завършено образование и/или други документи,
удостоверяващи квалификацията на членовете на екипа. 5 . Всеки
един от участниците следва да има на разположение диетолог за
изготвяне или съгласуване на предлаганите менюта с изискванията
за ученическото хранене ( и за двете обособени позиции).
Участникът представя Документ, доказващ ангажираността на
диетолог при изпълнението на договора за доставка на храна по
настоящата процедура както и диплома за завършено образование
сас специалност "диетолог". Този документ може да представлява
декларация за ангажираност с изпълнение на поръчката от страна
на диетолога, писмо за намерения, граждански договор с участника
или всякакъв друг документ, от който е видно, че диетологът е
запознат с факта, че участникът участва в конкретната процедура
и е съгласен да му съдейства при изготвяне на менютата в хода на
изпълнение на договора. 6 . Всеки един от участниците следва да е
изрълнил успешно поне 1 договор с предмет приготвяне и
Критерий за възлагане
К най-ниска цена

• икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 17:00
Да Н Не

•

Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
1 . Изисквания за представяне на офертите:
1 . 1 . Всеки участник в процедурата може да представи оферта за
всяка обособена позиция по отделно или за двете общо.
1 . 2 . Оферти представени след изтичане на крайния срок, не се
приемат и се връщат на участника.
1 . 3 . Офертите се получават на адрес: Област Плевен, община
Левски, гр. Левски, ул. "Васил Априлов" №50, ОУ „Максим Горки",
представени/изпратени от участника или от упълномощено от него
лице, лично или с пощенска/куриерска пратка с обратна разписка,
до 17.00 часа на 0 3 . 1 2 . 2 0 1 4 година.
1 . 4 . Офертата на участника се представя в запечатан непрозрачен
плик, с надпис:
„Оферта за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
с предмет: „Доставка на храна по предварителна заявка по две
обособени позиции", включително обособената позиция, за която
участва, наименованието на участника, адрес за кореспонденция,
телефон, е-тал.1 адрес и факс.
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1 . 5 . Срокът на валидност на офертата не трябва да бъде по-кратък
от 30 (тридесет) календарни дни, считано от крайния срок за
подаване на офертите.
1 . 6 . При приемане на офертите, върху плика се отбелязват
поредния номер, датата и часът на получаването. Посочените данни
се записват във входящ регистър, за което на приносителя се
издава документ.
1 . 7 . До изтичането на срока за подаване на офертите, всеки
участник може да промени, допълни или оттегли офертата си.
Оттеглянето на офертата прекратява по- нататъшното участие на
участника.
1 . 8 . Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на
изискванията и условията за представяне на първоначалните
документи, като върху плика бъде отбелязан ясно изписан текст:
"Допълнение /промяна към оферта с вх. №.../...".

1 . 9 . Всяка оферта трябва да бъде окомплектована по надлежен
начин в папка, с приложен подробен опис на представените
документи, всички документи трябва да са перфорирани и приложени
вътре. Всички документи, включени в офертата трябва да са
номерирани. В подробния опис, придружаващ офертата трябва да
бъдат посочени номерата на страниците на документите, съгласно
извършената номерация.
1 . 1 0 . Участник, за който е налице поне едно от следните
обстоятелства, се отстранява от участие в процедурата:
1 . 1 0 . 1 . Представените документи са постъпили в незапечатан плик
и/или след изтичане на крайния срок.
1 . 1 0 . 2 . Не са представени всички документи и не може да се
прецени дали участника отговаря на изискванията на Възложителя.
1 . 1 0 . 3 . Участникът не отговаря на изискванията за изпълнение на
поръчката.
1 . 1 0 . 4 . Офертата на участника, съдържа предложение, което не
отговаря на изискванията на Възложителя в публичната покана или
приложение № 1 към нея.
2 . 1 0 . Длъжностните лица имат право по всяко време да проверяват
заявените от участника данни в предложената оферта.
2 . 1 1 . Неразделна част от Публичната покана са утвърдените
образци на документи, публикувани на интернет страницата на
Основно училище „Максим Горки" град Левски- ммм.такзл-т-догк!. сот
РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/12/2014 дд/мм/гггг
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