
Партида: 3674 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4А О П  факс: 940 7078

% е-таП: rop@aop.ba . е-гор@аор.Ьа
—  интернет адрес: Ш р;/М^ж аоо,Ьд

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВО ДН А ИНФОРМ АЦИЯ____________________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 3674
Поделение:
Изходящ номер: АС-11-31 от дата 22/10/2014
Коментар на възложителя:
Доставка на готова закуска за учениците в ОУ „Св. Паисий
Хилендарски", с . Стоил войвода, общ. Нова Загора за учебната
2 0 1 4 / 2 0 1 5  г.

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖ ИТЕЛ
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с. Стоил войвода
Адрес
ул. "Симеон Велики" № 31
Град
Нова Загора

Пощенски код 
8940

Страна
РБългария

Място/места за контакт
ОУ "Св. Паисий Хилендарски", с.
Стоил войвода

Телефон 
088 5897555

Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Недка Кирова
E-mail
o u _ s t o i l v o i v o d a 2 0 0 6 @ a b v . bg

Факс

Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата):
h t t p : / / s t v o i v o d a . n o v a - z a g o r a . o r g / i n v i t a t i o n - f l i e / 8

РАЗДЕЛ II
Обект на поръчката

□  Строителство_____________ Ю Доставки_________________ □У слуги_____________
Кратко описание
Доставка на готова закуска за учениците в ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски", с. Стоил войвода, общ. Нова Загора за учебната 
2014/2015 г.______________________________________________
Общ терминологичен речник (СРУ)___________________________________________

Оси. код Дои. код (когато е приложимо)
Оси, предмет_________________ 55524000

УНП: d fd 4 il  19-80Ьс-4774-Ь585-(Ъ353Ь«0262 ]

mailto:rop@aop.ba
mailto:ou_stoilvoivoda2006@abv.bg
http://stvoivoda.nova-zagora.org/invitation-flie/8


Партия»: 3674 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

РАЗДЕЛ III_______________________________________________________________________
Количество или обем (Когато е приложимо)
Доставка на готова храна за закуска за учениците от ОУ „Св. 
Паисий Хилендарски", е . Стоил войвода, община Нова Загора. 
Сутрешна закуска за учениците от I клас: прогнозен брой ученици 
-18, прогнозен брой учебни дни - 119, за периода от 01.11.2014 
г. до 20.05.2015 г ., за учениците от II до IV: клас прогнозен 
брой ученици - 77, прогнозен брой учебни дни - 124 за периода от 
01.11.2014 г. до 31.05.2015 г.
За закуска се предвижда - закуска.
Конкретният брой деца и ученици за всяка ежедневна (за учебен 
ден) доставка ще се уточнява предварително.
Посоченото количество е прогнозно и може да възникне 
необходимост от доставка на по-голямо количество или да не се 
доставя до размера на посоченото, в зависимост от нуждите на 
Възложителя.
Прогнозна стойност
(в цифри): 5260.5 Валута: BGN______________________________________________________
Място на извършване
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”, с. Стоил войвода код NUTS:

____________________________________________________________________BG342_________

Изисквания за изпълнение на поръчката
Приготвяните и/или доставяни от изпълнителя храни да включва 
храни в необходимите количества, видове, съдържание, начин на 
приготовление и съхранение в пълно съответствие на всички 
приложими нормативни актове, както и на утвърденото меню за 
съответната седмица.
Изпълнението на поръчката (доставянето на готовата храна за 
закуска}
трябва да бъде в съответствие с изискванията на ЗХ, 
подзаконовите нормативни актове, съгласно условията за участие в 
документацията адреса http ://stvoivoda.nova- 
zagora.org/invitation-file/8
Критерий за възлагане
□най-ниска цена__________________________ [^икономически най-изгодна оферта________
Показатели за оценка на офертите
"Предложена цена". Най-ниската предложена цена по определена 
позиция от участник в процедурата се дели на цената, предложена 
от оценявания участник и полученото се умножава по коефициента 
за тежест 70, или:

Най-ниска цена
------------------------- х 70 =
Цена на участник

По показателя „Време за реакция след рекламация" офертата се 
оценява, като най-краткото време в минути, предложено от 
участник в процедурата, се дели на времето за реакция след 
рекламация, предложено от оценявания участник и полученото се 
умножава по коефициента за тежест 30, или:

Най-кратък срок за реакция 
след рекламация

УНП : dfd 4 » 119-80be-4774-bi 8 5 - (ЪЗ 53Ьее0262 2



Партида: 3674 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4}

--------------------------------------------х зо =
Срок за реакция след 
рекламация на участник

Крайната комплексна оценка на офертата се формира като сбор от 
резултатите по оценяване на офертата по двата показателя, или:

Резултат от „Предложена цена" + Резултат от „Време за реакция 
след рекламация" - Краен резултат

Крайният резултат се измерва в точки, които са получени при 
сбора от точките по двата показателя.
Срок за получаване на офертите
Дата: 03/11/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00
Европейско финансиране Да □  Не К
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:

Публичната покана и документацията във връзка с процедурата са 
публикувани на http ://stvoivoda.nova-zagora.org/invitâtion- 
file/8 "Профил на купувача". Образците посочени в документацията 
за участие са задължителни за участниците и не могат да бъдат 
променяни от тях. В документацията за участие са посочени 
необходимите документи, които участниците следва да представят 
за доказване на обстоятелствата, че отговарят на изискванията на 
възложителя за изпълнение на поръчката. Офертите се подават на 
адрес : с . Стоил войвода, община Нова Загора, ул. „Симеон Велики" 
№ 31, учителска стая на ОУ „Св. Паисий Хилендарски" в запечатан 
непрозрачен плик с надпис:
Оферта за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка 
с предмет:
„Доставка на готова закуска за учениците в ОУ „Св. Паисий 
Хилендарски", с . Стоил войвода, общ. Нова Загора за учебната 
2014/2015 г." и следната информация : име/наименование на 
участника, адрес за кореспонденция, телефон, (по възможност) 
факс и електронен адрес.

Отварянето на офертите ще се извърши съгласно правилата на чл. 
101г, ал. 3 от ЗОП на 04.11.2014 г. от 09:00 часа в дирекцията 
на ОУ „Св. Паисий Хилендарски", с. Стоил войвода, община Нова 
Загора

РАЗДЕЛ IV _______________________________________________________________
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 03/11/2014 дд/мм/гггг

УНП: dfd4a119-80bc-5774-b585-[b353btcO262 3


