
Партида 5013 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

Л 0 п 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: горОаор.Ьа , e-rop(5)aop.ba 
интернет адрес: http://www.aop.bg 

РЕШЕНИЕ 
• Проект на решение 

Решение за публикуване 
Номер: 139 от 13/01/2016 дд/мм/гггг 

К |А) за откриване на процедура 
П Б ) за промяна 
П В ) за прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка 

Обектът на обществената поръчка е по: 
К Ь л . 3 ,ал. 1 отЗОП 
• чл. 3, а л . 2 о т ЗОП 

ЦСъгласен съм АОП да изпрати данните, необходими за публикуване на Обявление за 
допълнителна информация, информация за незавършена процедура или 
CORRIGENDUM, до Официален вестник на ЕС в съответствие с Общите условия за 
използване на услугата Електронен подател 

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: от дата 
Коментар на възложителя: 
Настоящето Решение и Обявлението са изпратени по електронен път 
по реда на чл.б, ал.1, т.5 от ППЗОП, като от същата дата 
Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до 
документацията за участие в процедурата на сайта на СОУ "Антон 
Попов", подраздел "Профил на купувача" - http://sou-anton-
popov.org/ 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

Kl по чл. 7, т. 1 -4 от ЗОП (класически) 

1.1) Наименование и адрес 
Официално наименование 
СОУ „Антон Попов", гр. Петрич 
Адрес 
ул.„Тетово" № 8 
Град Пощенски код Държава 
гр. Петрич 2850 Република 

България 
За контакти Телефон 
гр. Петрич, ул.„Тетово" №8 0885 164961; 0745 56128 
Лице за контакт 
адв. Виолета Николова-Ваиу - упълномощен потребител; Василка 

Иванова - директор; 
Електронна поща Факс 
sou anton popov0mail.bg 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 

УНП eecb5<)8d-bbd0-4aß-8364-30c88a960898 1 

http://www.aop.bg
http://sou-anton-
http://popov0mail.bg


Партида. 5013 РЕШЕНИЕ (версия 4) 

Адрес на възложителя: 
http://sou-anton-popov.org/ 
Адрес на профила на купувача: 
http://sou-anton-popov.org/ 
1.2) Вид на възложителя и основна дейност/и: 
(попълва се от възложители по чл.7, т. 1-4 от ЗОП) 

• Министерство или друг държавен орган, • Обществени услуги 
включително техни регионални или ООтбрана 
местни подразделения • Обществен ред и сигурност 

ПНационална агенция/служба О О к о л н а среда 
• Регионален или местен орган •Икономическа и финансова дейност 
• Регионална или местна агенция/служба •Здравеопазване 
^Публичноправна организация • Настаняване/жилищно строителство и 
• Европейска институция/агенция или места за отдих и култура 

международна организация • С о ц и а л н а закрила 
• Д р у г о (моля, уточнете): ПОтдих, култура и религия 

Образование 
• Друго (моля, уточнете): 

13) Основна дейност/и на възложителя, свързана/и с: 
(попълва се от възложител по чл. 7, т.5 или 6 от ЗОП) 

• Производство, пренос и разпределение на • П о щ е н с к и услуги 
природен газ и топлинна енергия 

• Електрическа енергия •Железопътни услуги 
• Търсене, проучване или добив на • Г р а д с к и железопътни, трамвайни, 

природен газ или нефт тролейбусни или автобусни услуги 
• Търсене, проучване или добив на •Пристанищни дейности 

въглища или други твърди горива 
• Вода • Л е т и щ н и дейности 

А) ЗА О Т К Р И В А Н Е НА П Р О Ц Е Д У Р А ЗА В Ъ З Л А Г А Н Е НА О Б Щ Е С Т В Е Н А 
ПОРЪЧКА 

II: ОТКРИВАНЕ 

ОТКРИВАМ 

1X1 процедура за възлагане на обществена поръчка 
• конкурс за проект 
• процедура за създаване на система за предварителен подбор 

11.1) Вид на процедурата 
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1 -4 от ЗОП 
Открита процедура ^Ускорена на договаряне с обявление • 
Ограничена процедура •Договаряне без обявление • 
Ускорена ограничена процедура • Конкурс за проект - открит 
Състезателен диалог • Конкурс за проект - ограничен • 
Договаряне с обявление • 

Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Открита процедура •Договаряне без обявление • 
Ограничена процедура • Конкурс за проект - открит • 
Договаряне с обявление ^ К о н к у р с за проект - ограничен • 

III: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ 
Попълва се от възложител по чл.7, т. 1-4 от ЗОП 
Чл. 16, ал. 8 от ЗОП Чл. 84, т. , във вр. с чл. 86 ал. 3 от ЗОП • 
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Чл. 16, ал. 8, във вр. с чл. 76 ал. 3 от ЗОП • Чл. 90, ал. 1, т. от ЗОП • 
Чл. 83а, ал. 1 от ЗОП • Чл. 94, ал. 2 от ЗОП • 
Чл. 84, т. от ЗОП • Чл. 119в, ал. 3,т. от ЗОП • 
Попълва се от възложител по чл.7, т.5 или 6 от ЗОП 
Чл. 103, ал. 1 от ЗОП • Чл. 105, ал. 1 от ЗОП • 
Чл. 103, ал. 2, т. от ЗОП Ц Ч л . 105, ал. 1, във връзка с чл. 103, ал.1 от • 

ЗОП 
Чл. 94, ал. 2 от ЗОП • Чл. П9в, ал. 3,т. от ЗОП • 
точка: 

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА 
П Строителство 

Доставки 
Р Услуги 

1У.1) Описание на предмета на поръчката / на потребностите при състезателен 
диалог / на конкурса за проект 
Обект на настоящата обществена поръчка е "Доставка" по смисъла 
на чл.З, а.1, т.1 ЗОП, с предмет: „Приготвяне и доставка на 
храна, по предварителна заявка, за учениците в СОУ „Антон Попов" 
гр. Петрич, област Благоевград". Предвиждат се две обособени 
позиции, като участниците могат да подават оферта само за една 
или/и за двете позиции:Позиция № 1 - «Доставка на готови 
сутрешни закуски, в индивидуални опаковки, за децата от 
подготвителните групи и учениците от I - ви до IV клас / 
включително/ в СОУ „Антон Попов", гр. Петрич"- Прогнозен брой 
деца и ученици- 130/сто и тридесет/. Прогнозен брой учебни дни -
320 /триста и двадесет/. Максималната допустима стойност за 
1 /един/ брой закуска е 0,42 лв. без ДДС. Срок на изпълнение на 
поръчката - от влизане в сила на договора за закуска до 
01.03.2018 г.Мястото на изпълнение: град Петрич, ул. „Тетово" № 
8, в столовата.Доставка до 8.30 часа. 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.Закуските трябва да 
бъдат от следните групи : 1. Сандвич (хлябът да е пълно зърнест 
най-малко в един от предлаганите асортименти):с млечен 
компонент; с нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; със 
зеленчуци, които могат да са пресни, варени, печени, задушени 
или консервирани; 2.Хамбургер (питката да е пълно зърнеста, най-

малко в един от предлаганите асортименти: с млечен компонент; с 
нетлъсти меса и месни продукти, риби, яйца; със зеленчуци, които 
могат да са пресни, варени, печени, задушени или консервирани;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.Хлябът в сандвичите/хамбургерите 
поне един път седмично да е пълнозърнест.Доставяните закуски да 
не са от рода на вафли, морени, чипс и сладкарски изделия-

баклави, торти, пасти и други.Закуските се приготвят в деня, в 
който се доставят. 
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•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 / включително/ в 
СОУ„Антон Попов", гр. Петрич". Прогнозен брой ученици -
140 /сто и четиридесет/. Прогнозен брой учебни дни - 320 /триста 
и двадесет/. Максималната допустима стойност на 1 /един/ брой 
обяд е 2,00 лв. без ДДС. Срок на изпълнение на поръчката - от 
влизане в сила на договора за обяд до 01.03.2018 г. Мястото на 
изпълнение на доставките: град Петрич, с административен адрес: 
гр. Петрич, ул. „Тетово" № 8, в столовата.Доставка до 11.30 
часа.Училището финансира поевтиняване на обяда в размер - 1 
(един) лев на доставен обяд без ДДС, (1,20 лв) с ДДС, а 
разликата от цената на обяда е за сметка на ученика. Основен 
компонент на храната - тип „обяд" - 1. основно ястие + една 
филийка хляб и 2. Десерт.Един път седмично в менюто за обяд да 
се включва риба.Колбаси не могат да бъдат предлагани като 
основни ястия.Минимум два пъти седмично следва да се предлага 
пълнозърнест хляб.Минимум два пъти седмично -супа, като веднъж 
седмично задължително с месо.Закуската и/или 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. 

(Когато основният предмет на поръчката/конкурса съдържа допълнителни предмети, те 
трябва да бъдат описани в това поле) 

IV.2) Зелена обществена поръчка 
IV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план Да • Не Н 
за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки: 

IV.2.1.1) Продуктова група 
П Копирна и графична хартия ПКпиматици 
ПОфис IT оборудване O Почистващи продукти и услуги 
ПОфис осветление •Конвенционални транспортни средства и 

услуги, свързани с тях 
• Улично осветление • Електрически превозни средства и 

системи за зареждане 

1У.2Л.2) "Зелените" критерии присъстват във: 
Техническата спецификация 
Критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП 
Показателите за оценка на офертите 
Изискванията при изпълнение на договора (клаузи в проекто
договора) 

(брой) 
(брой) 
(брой) 
(брой) 

ГУ.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за 
действие (Моля, посочете екокритериите в полето за друга 
информация) 

Да • He LE 

V: МОТИВИ 

УЛ) Мотиви за избора на процедура 
Настоящата процедура се провежда на основание чл. 16, ал.8 от 
ЗОП, във вр. с чл.14, ал. 3, т. 2 от ЗОП. Видът на обществената 
поръчка е определен въз основа на обща прогнозна стойност, 
изведена от "Справка за необходимите прогнозни количества". 
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Приблизителната прогнозна стойност на доставката е в хипотезата 
на с чл.14, ал.З, т.2 от ЗОП и не са налице условия за 
провеждане на състезателен диалог и на процедурите по 
договаряне. За нерегламентираните в настоящата документацията за 
участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите 
нормативни актове по прилагането му. Процедурата за възлагане на 
обществената поръчка е основана на принципите на публичност и 
прозрачност, на свободна и лоялна конкуренция, на 
равнопоставеност и недопускане на дискриминация, като дава 
възможност за участие на всички участници, отговарящи на 
изискванията на Възложителя, обективирани в настоящите указания 
и комплекса от документи, съставляващи документацията за участие 
в процедурата. 
(Кратко описание на фактическите обстоятелства, които обуславят избора на съответната 
процедура) 

\.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без 
обявление по реда на ЗОП (когато е приложимо) 

У.З) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена 
поръчка или конкурс за проект, която е (когато е приложимо): 
открита с решение № от дата дд/мм/гггг 
публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален № 

- - (ппппп-уууу-хххх) 
Допълнителната/повторната услуга или строителство е (когато е приложимо): 

без ДДС с ДДС Стойност на 
ДДС (в %) 

на обща стойност Валута: • • 

VI: ОДОБРЯВАМ 

К|обявлението и документацията за участие 
• обявлението и описателния документ 
• поканата за обществена поръчка 
Цпоканата за обществена поръчка и документацията 
• обявлението и конкурсната програма 
I Iобявлението 

VII: ОБЖАЛВАНЕ 

У11.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 
Официално наименование 
Комисия за защита на конкуренцията 
Адрес 
бул. Витоша № 18 
Град 
София 

Пощенски код 
1000 

Държава 
Република 
България 

Телефон 
02 9884070 

Електронна поща Факс 
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cpcadmin@cpc.bg 02 9807315 
Интернет адрес (URL): 
www.срс.bg 
VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП 
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ (когато е пр II ложи мо) 

IX: ДАТА на изпращане на настоящото решение 
Дата: 13/01/2016 дд/мм/гггг 

Възложител: 
Трите имена: 
/подпис и печат/ 
Василка Иванова 
Длъжност: 
Директор - СОУ„Антон Попов", град Петрич 
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