
Партида: 5013 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4) 

AO П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop@aop.ba, e-rop@aop.bg 
интернет адрес: http://www.aop.bq 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 5013 
Поделение: СОУ „Антон Попов" гр. Петрич 
Изходящ номер: 82 от дата 24/09/2015 
Коментар на възложителя: 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
СОУ „Антон Попов" гр. Петрич 
Адрес 
ул."Тетово"8 
Град Пощенски код Страна 
Петрич 2850 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
СОУ„Антон Попов", град Петрич, 0745 56128; 0885 164961 
ул."Тетово"8, община Петрич 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Василка Атанасова Иванова - директор; адв. Виолета Николова-Ваиу 
- упълномощен потребител; 
E-mail Факс 
violet nik@abv.bg 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
http://sou-anton-popov.org/ 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://sou-anton-popov.org/ 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
^Строителство К1 Доставки ^Услуги 

Кратко описание 
„Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за 
учениците от СОУ „Антон Попов"-град Петрич", 
по две обособени позиции, като участниците могат да подават 
оферта само за една или и за двете позиции: 
•Позиция № 1 - «Доставка на готови закуски, в индивидуални 
опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви 
до IV клас включително, на СОУ „Антон Попов" гр. Петрич"; 
Прогнозен брой деца и ученици - 130 /сто и тридесет/. Прогнозен 
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Общ терминологичен речник (CPV) 
Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 15000000 

Доп. предмети 15800000 
15890000 
15894000 
15894200 
15894210 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
„Приготвяне и доставка на храна по предварителна заявка за 
учениците от СОУ „Антон Попов"-град Петрич", 
по две обособени позиции, като участниците могат да подават 
оферта само за една или и за двете позиции: 
•Позиция № 1 - «Доставка на готови закуски, в индивидуални 
опаковки, за децата от подготвителните групи и учениците от 1-ви 
до IV клас включително, на СОУ „Антон Попов" гр. Петрич"; 
Прогнозен брой деца и ученици - 130 /сто и тридесет/. Прогнозен 
брой учебни дни - 8 9 /осемдесет и девет/. Максималната допустима 
стойност за 1 /един/ брой закуска е: 0,42 лв. /четиридесет и две 
стотинки/ без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 
4 859.40 лв. (четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 
четиридесет стотинки) без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката -
от влизане в сила на договора за закуска до 31.01.2016 г. 
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брой учебни дни - 89 /осемдесет и девет/. Максималната допустима 
стойност за 1 /един/ брой закуска е: 0,42 лв. /четиридесет и две 
стотинки/ без ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 
4 859.40 лв. (четири хиляди осемстотин петдесет и девет лева и 
четиридесет стотинки) без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката -
от влизане в сила на договора за закуска до 31.01.2016 г. 
Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при 
условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на 
Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 
детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се 
определят за всяка финансова година, като училището отпуска 
средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски. 
•Позиция № 2 - Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални 
опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене -
кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас, от СОУ „Антон 
Попов" гр. Петрич"; Прогнозен брой ученици - 50 /петдесет/. 
Прогнозен брой учебни дни - 8 9 /осемдесет и девет/. Максималната 
допустима стойност за 1 /един/ брой обяд е: 2.00 /два/ лева без 
ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е : 8 900,00 
(осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Срок на изпълнение на 
поръчката - от влизане в сила на договора за закуска до 
31.01.2016 г. Училището финансира поевтиняване на обяда в 
размер - 1 (един) лев на доставен обяд без ДДС, (1,20 лв) с ДДС. 
Срок на валидност на офертите- 60 календарни дни от крайния срок 
за получаване на офертите 
За участниците е осигурен пълен достъп по електронен път до 
Публичната покана и Документацията към нея на интернет адреса на 
училището - http://sou-anton-popov.org/, "Профил на купувача". 

http://sou-anton-popov.org/
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Поръчката за доставка на закуски се извършва по реда и при 
условията на Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на 
Министерски съвет за осигуряване и разпределяне средствата за 
подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в 
детските градини и училищата и на учениците от I до IV клас и се 
определят за всяка финансова година, като училището отпуска 
средства от бюджета си за финансиране на доставката на закуски. 
•Позиция № 2 - Доставка на готови ястия за обяд, в индивидуални 
опаковки , с прибори за еднократна употреба за хранене -
кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас, от СОУ „Антон 
Попов" гр. Петрич"; Прогнозен брой ученици - 50 /петдесет/. 
Прогнозен брой учебни дни - 8 9 /осемдесет и девет/. Максималната 
допустима стойност за 1 /един/ брой обяд е: 2.00 /два/ лева без 
ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е : 8 900,00 
(осем хиляди и деветстотин) лева без ДДС. Срок на изпълнение на 
поръчката - от влизане в сила на договора за закуска до 
31.01.2016 г. Училището финансира поевтиняване на обяда в 
размер - 1 (един) лев на доставен обяд без ДДС, (1,20 лв) с ДДС. 
Обемът на доставките на храна за закуска и обяд за учениците на 
Средно общообразователно училище „Антон Попов" - град Петрич ще 
бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на 
изпълнение на договора. Възложителят не поема задължение да 
заявява доставки на храна, в случай, че такава нужда не е 
конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да 
претендира каквото и да било обезщетение за това, че не са му е 
възложени доставки. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 13759.40 Валута: BGN 

Място на извършване 
СОУ „Антон Попов", град Петрич, ул."Тетово"8, община Петрич код NUTS: 

BG413 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
По обособена позиция №1 -Всяка закуска трябва да попада в 
обхвата на чл. 2, ал. 1, т. 1 от ПМС 308/20.12.2010 г. за 
осигуряване и разпределение на средствата за подпомагане на 
храненето на децата от подготвителните групи в детските градини 
и училищата и на учениците от I-IV клас.Закуските трябва да 
бъдат от следните групи : 1. Сандвич (хлябът да е пълно зърнест 
най-малко в един от предлаганите асортименти/2.Хамбургер 
(питката да е пълнозърнеста, най-малко в един от предлаганите 
асортименти;3.Тестени изделия - баница, кифла, сиренка, пица и 
др.Тестено изделие - закуска с пълнеж от локум, мармалад или 
течен шоколад - закуската следва да се предлага най-много един 
път седмично.Сандвич с пълнозърнест хляб - закуската следва да 
се предлага най-малко един път седмично.Закуските да не се 
повтарят в рамките на една седмица ;Закуски да бъдат произведени 
в деня на консумацията.;Доставяните закуски да не са от рода на 
вафли, морени, чипс и сладкарски изделия-баклави, торти, пасти и 
други.;Всяка доставка да се придружава от документи/сертификати 
за произхода и качеството на храната. Върху опаковката да има 
етикет, съдържащ информация за вид на храната, дата на 
приготвяне, грамаж, срок на годност и др., в съответствие с 
действащото законодателство. Закуските ще се доставят 
ежедневно /в учебни дни/ в СОУ "Антон Попов"- град Петрич. 
По обособена позиция № 2: Всеки обяд трябва да съдържа минимум 
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две ястия:първо: основно ястие, хляб и второ: десерт;Обядът 
трябва да включва разнообразни хранителни продукти и кулинарни 
изделия, които в рамките на 10 /десет/ дни да не се повтарят; 
Обядътда се приготвя съгласно сборника рецепти за ученическо 
столово хранене, издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 
74-01-73/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват изискванията за 
съответната възрастова група на учениците.;Обядът да се приготвя 
в деня на доставката, при спазване на предварително 
представеното на възложителя седмично меню.;Един път седмично в 
менюто за обяд да се включва риба.;Два пъти седмично трябва да 
се предлага супа, като задължително веднъж седмично -супа със 
съдържание на месо или месни продукти.Колбаси не могат да бъдат 
предлагани като основни ястия;Минимум два пъти седмично следва 
да се предлага пълнозърнест хляб Точното количество се 
конкретизира, съобразно заявката на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.;Обядът 
следва да се представя индивидуално за всеки ученик, като 
опаковката следва да е с ненарушена цялост и да предпазва 
храната от външни замърсявания. Върху опаковката да има етикет, 
съдържащ информация за вид на храната, дата на приготвяне, 
грамаж, срок на годност и др., в съответствие с действащото 
законодателство. 
Време за доставки:Обособена позиция №1 - СУТРЕШНА ЗАКУСКА -
доставка до 08:30 часа;Обособена позиция № 2 - ОБЯД - доставка 
до 11:30 часа; Доставката на храната ( ястия, хляб, пресни 
зеленчуци, плодове, напитки и други храни) да се извършва със 
собствен /или нает/ транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при спазване на 
изискванията при транспортиране на храни, съгласно раздел IV към 
Наредба № 5/ 25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена от 
Министерство на здравеопазването;Храната следва да бъде 
приготвяна съгласно ,,Сборник рецепти за ученическите столове и 
бюфети", издателство Техника, 2012 г. Базата при съставяне на 
седмичното меню следва да отговаря на средно дневните 
препоръчителни продуктови набори. Менюто да се изготвя съгласно 
изискванията на Наредба №23/19.07.2005 г. за физиологичните 
норми за хранене на населението, Наредба № 9 /16.09.2011 г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата и съгласно 
Наредба № 37 на Министерството на здравеопазването за 
здравословно хранене на учениците .Осигуряването на плодове и 
зеленчуци (пресни, замразени, сухи, консервирани с ниско 
съдържание на сол/захар) да се извършва чрез включване в менюто 
на пресни според сезона зеленчуци (като салата или гарнитура) 
и/или пресни според сезона плод. 

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

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 01/10/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30 

Европейско финансиране Да • Не Н 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
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ПЛИК № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят: 
А. Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата 
- Приложение №1 - оригинал;Б.Декларация за запознаване с 
условията на поръчката - Приложение №2 - оригинал; 
В.Представяне на участника:1. Представяне на участника -
Приложение №3 - оригинал;- Посочване на единен идентификационен 
код по чл.23 от Закона за търговския регистър.Когато участникът 
в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, 
документите описани по-горе се представят за всяко физическо или 
юридическо лице, включено в обединението. Когато участникът в 
процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице, 
съответен еквивалентен документ, издаден от съдебен или 
административен орган в държавата, в която е установен, който се 
представя в официален превод. 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 които се посочва 
представляващият. 2. Декларация по чл.47, ал.9 за отсъствие на 
обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал.5 от ЗОП - Приложение №4 -
оригинал; Г. Доказателства за техническите възможности и/или 
квалификация - документите по т.4.2.1. до т. 4.2.6 от настоящата 
документация:1. Документ за собственост или договор за наем на 
помещението, в което ще бъде приготвяна храната за учениците; 
Удостоверения за регистрация на хранителен обект, издадени от 
ОДБХ,съгласно чл.12 от Закона за храните/за производство и 
право на доставки до други обекти за територията - за обособена 
позиция 1 и за приготвяне на готова храна- обект тип- кухня -
майка, кетъринг/. Договорът за наем, трябва да е валиден към 
датата на подаване на офертата и със срок не по-малък от 6 
месеца от датата на подаване на офертата. В случай, че се 
представи договор за ползване с по-кратък срок, участникът 
представя декларация, с която поема ангажимент да осигури 
продължаванието му до изтичане срока на договора; 2. Документ за 
собственост или договор за наем на МПС, чрез което ще се 
извършва доставката на приготвената храна. Договорът за наем, 
трябва да е валиден към датата на подаване на офертата и със 
срок не по-малък от 6 месеца от датата на подаване на офертата. 
В случай, че се представи договор за ползване с по-кратък срок, 
участникът представя декларация, с която поема ангажимент да 
осигури продължаванието му до изтичане срока на договора. Към 
него се прилагат: а) регистрационните талони на колите;б) 
документите, доказващи собственост или официален ангажимент 
(окончателен договор за покупка, наем, лизинг и 
прочее).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 ветеринаромедицинката дейност 
и чл.6 от Регламент (ЕО) №852/2004г. Доказателство за въведена 
система за безопасност на храните - Система за анализ на 
опасностите и критичните контролни точки (НАССР) на 
производителя и/или търговеца на предлаганите изделия по чл. 70 
ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на храните, 
издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните, или 
еквивалентни.Горното обстоятелство, участникът може да докаже и 
с декларация - Приложение № 7.Д. Декларация за липсата на 
свързаност по чл. 55, ал. 7 от Закона за обществените поръчки, 
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както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП -
Приложение №8;Списък на видовете работи от предмета на 
поръчката, които ще се предложат на подизпълнители (ако е 
приложимо)- Приложение №9;Ж.Декларация за съгласие за участие 
като подизпълнител (ако е приложимо)- Приложение № 10;3. 
Декларация за приемане на условията в проекта на договор-по 
чл.56 т.12 от ЗОП - Приложение № 11;И. Декларация по чл.5б, 
ал.1, т.11 от ЗОП - Приложение № 12; ПЛИК № 2 - Приложение № 
13а и/или Приложение № 136 на документацията; ПЛИК № 3 с надпис 
„Предлагана цена"-Приложение № 14а и/или 14Б. 

РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 01/10/2015 дд/мм/гггг 
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