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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078
e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 2727
Поделение: ________
Изходящ номер: 1414 от дата 29/10/2014
Коментар на възложителя:
Избор на изпълнител на обществена поръчка чрез публична покана с 
предмет: “Осигуряване на закуски за учениците от I до IV клас и 
организиране на столово хранене за обяд на учениците от I до 
VIII клас, обучаващи се целодневно по ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06, 
с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на 
човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд 
на Европейския съюз и на пътуващи ученици от ІХ до ХІІ клас от 
СОУ “Св. Климент Охридски”

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
СОУ "Св. Климент Охридски", с. Камен, община Стражица
Адрес
 ул."Н. Й. ВАПЦАРОВ" № 2
Град Пощенски код Страна
село Камен 5160 Р. България
Място/места за контакт Телефон
с. Камен, ул."Н. Й. ВАПЦАРОВ" № 
2

06163 2201

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Eлена Христова Данаилова
E-mail Факс
soukamen@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://strazhitsa.com/pnk.htm

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
 СОУ "Св. Климент Охридски" трябва да избере изпълнител, който 
ежедневно да доставя закуски за учениците от I до IV клас и да 
организира столово хранене в собствено или наето помещение за 
обяд на учениците от I до VIII клас, обучаващи се целодневно по 
ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06, с финансовата подкрепа на Оперативна 
програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от 
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Европейския социален фонд на Европейския съюз и обяд на пътуващи 
ученици от ІХ до ХІІ клас от СОУ “Св. Климент Охридски”.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 55520000

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Количествата закуски, които трябва да се доставят са както 
следва:
за учениците от І клас - 4816 броя закуски /за 43 броя ученици 
за 112 учебни дни/;
за учениците от ІІ до ІV клас - 9396 броя закуски / за 81 броя 
ученици за 116 учебни дни/
Обедите следва да се приготвят ежедневно да се предоставят  в 
собствено или наето помещение за хранене, за учениците, 
обхванати от целодневна форма на обучение от I – VIII клас, 
както следва:
ученици от І клас - 4816 броя /за 43 ученика за 112 учебни дни/;
ученици от ІІ до ІV клас - 7772 броя /за 67 ученици за 116 
учебни дни/;
ученици от V до VІІІ клас - 9906 броя /78 ученици за 127 учебни 
дни и 
пътуващи ученици от ІХ до ХІІ клас- 1932 броя /за 14 ученици за 
138 учебни дни/ спазвайки нормативната уредба и съгласно Сборник 
рецепти за ученически столове и бюфети, одобрен от Министерство 
на здравеопазването със Заповед   33-17-140/2002 г. 
Прогнозна стойност
(в цифри): 51072.80   Валута: BGN

Място на извършване
СОУ “Св. Климент Охридски”, с. Камен, общ. Стражица, област  
Велико Търново.

код NUTS:  
BG321

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изпълнителят осиг. готовата храна по предв.заявки за бр.на 
учениците от СОУ, с. Камен.Закуските се доставят, а обедите се 
приготвят ежедневно, през уч. дни, в завис.от броя на 
присъств.за деня ученици, съгл изискв. на техн.специф. Участник 
в настоящата проц.за възлагане на общ. поръчка може да бъде 
всяко бълг. и/или чуждестранно физ. или ЮЛ,както и техни обед. 
Всеки от участниците в проц.се представлява от управителя си или 
от спец. упълн.с нотариално заверено пълном. лица. Възл. не 
определя мин. изискв.към фин. и иконом. състояние на 
участниците. Минимални изисквания за технич. възм-сти: 
Участникът сл. да е изпълнил услуги през последните 3 (три) 
г.,считано от датата на подав.на офертата, които са еднакви или 
сходни с предмета на поръчката.Док., с които се доказват 
изискванията: Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 
(три) години, в зависимост от датата, на която участникът е 
учреден или е започнал дейността си, считано от датата на 
подаване на офертата, който включва предмета на услугата, 
стойност,дата на започване и приключване на услугата, 
получателя, заедно с доказателство за извършването и по 
Обр.Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в 
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чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените 
услуги под формата на удостоверение, издадено от получателя или 
от компетентен орган, или б) доказателство за извършените услуги 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана 
информация за тях.Участникът трябва да има най-малко едно лице 
от персонала си, което да има нужната квалиф.за изп. на 
поръчката, съгласно чл. 8, от Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за 
здравословно хранене на учениците.При участие на обед.,което не 
е ЮЛ, изискв.се прилага към обединението-участник, а не към 
всяко от лицата, включени в него.Документи, с които се доказват 
изискванията: Списък с наличния персонал, ангажиран с изпълнение 
на поръчката, с посочване на  образованието, проф.квалификация и 
проф.опит – по Обр.За участници, регистрирани извън Р.България, 
всички документи трябва да бъдат преведени на бълг. 
език.Съгл.чл.51а уч. може да използва ресурсите на други физ.или 
ЮЛ при изп.на поръчката, при усл. че докаже, че ще има на свое 
разпол.тези ресурси. Тези усл. се прилагат и когато участник в 
проц. е обед. от физ. и/или ЮЛ.Изисквания за качество: 1.Храната 
да бъде приготвяна съгл. Сборник рецепти за уч. столове и 
бюфети, одобрен от МЗ със Заповед №33-17-140/2002 г. и да съотв. 
на грамажа спрямо възрастовата група на учениците.2. Храната за 
закуски да се доставя ежедневно.3.Храната за обяд да се приготвя 
ежедневно.4.Не се допуска осиг. на храна приготвена от предния 
ден.
5.Хр.продукти, с които ще се приготвя храната от изпълнителя да 
отговарят на изискв.на Наредба №23/19.07.2005г. за физиолог. 
норми за хранене на населението на МЗ, Наредба № 9/16.09.2011г. 
за специф. изискв. към безопасността и качеството на храните, 
предлагани в дет.завед. и уч-ща, Наредба 5/25.05.06г. за хигиена 
на храните, издадена на основание чл.17,ал.2 от Закона за 
храните на МЗ и МЗГ,обн. ДВ бр.55/07.07.06г. в сила от 
01.09.06г., Наредба 16 за хигиенните и ветеринерно-санитарни 
изиск. за съхраняване и използване на особено бързо развалящите 
се хр. прод. и Наредба 108/12.09.06г. на МЗГ за изискванията за 
качество и контрол за съотв.на пресни плод.и зеленч. и на 
изискв.за кач. и на стандартите на ЕС респ. Регл.178/2002 и 
852/2004.6.С кулинарната обраб. на храните, участникът сл. да 
осигури: достиг.на пълна кулинарна готовност, макс. запазване на 
биолог. ст-т на влож. продукти, унищож.на патогенни и др. 
нежелани микроорг.и недопускане обр.на вредни вещ-ва .7.Уч-кът е 
длъжен да гарантира пълна подмяна на приготв. храна с отклонение 
в кач.до 1 час в деня на констатир.на отклонен.8.Участникът 
трябва да доставя конкретно заявени колич. съгл.заявка на възл. 
9.Храната за закуска следва да се доставя в затворени съдове, 
отговарящи на санитар.-хигиен.изискв.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 11/11/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране
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Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  
на посочения интернет адрес или друго:
Всеки  участник има право да представи само една оферта.При 
подг.на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
условията, обявени от Възложителя.Всички док.,които не са 
представени в оригинал и за които не се изисква нотариална 
заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно 
с оригинала”, подпис и печат. Всички док.,свързани с офертата, 
трябва да бъдат на бълг.език или в превод на бълг.език,ако в 
предложението са вкл.док.,референции или сертиф.на чужд 
език,същите да са придружени от офиц.превод на 
бълг.език.Офертата следва да отговаря на изискв.,посочени в 
указанията и да бъде оформена по приложените към док-ята 
образци. Усл.в образците от док-ята за участие са задължителни 
за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.Офертата се 
представя в запечатан непрозрачен плик. Върху плика участникът 
посочва наим.на поръчката, за която подава оферта, адрес за 
коресп.,тел.,факс и ел.адрес.Пликът трябва да съдържа 
сл.док.:1.Списък на док.и информацията, съдържащи се в офертата, 
подписан от участника;2.Представяне на участника по Обр.,който 
вкл.:- посочване на ЕИК по чл.23 от Закона за търговския 
регистър,БУЛСТАТ и/или др.идентиф.инф-я в съотв.със законодат.на 
държавата,в която участникът е установен,както и 
адрес,вкл.електронен,за коресп.Когато участникът е обед.,което 
не е ЮЛ,Образеца се попълва от обед.като цяло;Нотариално 
заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (тогава, когато участникът не се 
представлява от лицата,които имат право на това, съгл.док.му за 
съдебна регистрация-ориг;3.Копие на дог.за обед.,при участник 
обед.,а когато в дог.не е посочено лицето,което представлява 
участниците в обед.и документ,подписан от лицата в обед.,в който 
се посочва представляващият.4.Декларация от чл.на 
обед./консорциума за ангажираност към поръчката по 
Обр.;5.Декларация по чл.56,ал.1,т.8 от ЗОП за видовете работи от 
предмета на поръчката,които ще се предложат на подизп.и съотв.на 
тези работи дял в % от ст.на общ. поръчка, и предвидените 
подизпълнители  по Обр.;Когато участникът в проц. е обед.,което 
не е ЮЛ, обр. се представя от обединението като цяло.Док.в 
офертите на участниците по чл.56,ал.1,т.1, които не са на 
бълг.език се представят на езика, на който са изготвени и в 
«официален превод» на български език, извършен от преводач, 
който има сключен договор с Министерство на външните работи за 
извършване на официални преводи.;6.Декларация по чл.56,ал. 
1,т.12 от ЗОП за приемане на усл.в проекта на договор по 
Обр.;Когато участникът в проц.е обед.,което не е ЮЛ, обр. се 
представя от всеки участник в обед.Съгл.чл. 51а участникът може 
да използва ресурсите на други физ.или ЮЛ при изп.на 
поръчката,при усл.че докаже, че ще има на свое разположение тези 
ресурси.Доказат.се прилагат към офертата на участника и се 
описват в списъка на док.и информацията, съдържащи се в 
офертата.;7.Списък на услугите, които са еднакви или сходни с 
предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 (три) години, 
в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е 
започнал дейността си, считано до датата на подаване на 
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офертата, който вкл.стойности,дати и получ.,заедно с доказат.за 
изв. услуги по Обр.Списъкът трябва да бъде придружен със сл. 
док.,съгл. чл. 51, ал. 4, от ЗОП:удостоверения издадени от 
получателя или от компетентен орган;или посочване на публичен 
регистър, в който е публ. инф.за услугите.Когато участникът в 
процедурата е обединение, което не е юридическо лице документите 
по тази точка се представят от един или повече чл. на 
обед.8.Списък с наличния персонал,ангажиран с изп.на поръчката, 
с посочване на образ., проф. квалиф. и проф.опит по Обр. 
9.Техническо предложение за изпълнение на поръчката по 
Обр.10.Ценово предложение по Обр.От участие се отстраняват 
оферти, които са непълни или не отговарят на предв.определените 
условия за участие. Публично отваряне на подадените по 
настоящата публична покана оферти e на  12.11. 2014 г. в 13:30 
ч. на адрес:Сградата на СОУ,с.Камен,стая 102.

РАЗДЕЛ ІV

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