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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4
e-mail: aop@aop.bg

интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
Номер на обявата: 1 от 15.10.2019 год.

Възложител: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2278
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Божидар Здравков” № 3а.
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Костадинка Донкова – зам. - директор
Телефон: 032/ 62 56 73
E-mail: karnegy@alekoplovdiv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не
Обект на поръчката:
[] Строителство
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: „Доставка на тестени закуски за учениците от І до ІV клас на ОУ
„Алеко Константинов, гр. Пловдив“.

Кратко описание: При изпълнение на поръчката участникът следва да спазва техническата
спецификация към документацията и действащите национални и международни стандарти в тази
област. При доставка на закуски, които не отговарят на техническата спецификация и на
договорните условия, включително на приложимите нормативни актове, възложителят има
право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и изиска доставяне на
храна, напълно отговаряща на изискванията за качество, произход, безопасност и изготвяне на
седмично меню. Доставките на закуски следва да се извършват при спазване на всички хигиенни
и санитарни изисквания:
1. Храната да е висококачествена, пълноценна и безопасна, като отговаря на всички
изисквания на националното и европейското законодателство в тази насока;
2. Храната следва да се доставя от обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните;
3. Да е приготвена от хранителни продукти, които отговарят на изискванията, предвидени
в Закона за храните и свързаните с него подзаконови нормативни актове;
Закуската може да бъде някоя от следните видове:
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тестени закуски;
сандвичи с месен, зеленчуков продукт и др.;
Тестените закуски да бъдат произведени в деня на консумацията, а сандвичите не по-късно от 24
часа преди предлагането им за консумация, като до този момент да са съхранявани в хладилни
условия при температури + 4°С - + 2°С.
Не се допуска съдържание на ГМО съставки в предлаганите закуски съгласно Наредба №
37/21.07.2009 год. на Министерството на здравеопазването за здравословното хранене на
учениците;

Място на извършване: ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ“, град Пловдив.
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 40000,00 лв.
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
В обществената поръчка може да участва, като подаде оферта, всяко българско или
чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което отговаря на чл.10, ал. 1 от ЗОП и изискванията на възложителя.
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
ü Възложителят отстранява от участие участник, за когото е налице някое от основанията
по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП.
ü На основание чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните
от
тях
лица
и
техните
действителни
собственици
(ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, и контролираните от тях лица не могат пряко или косвено да участват
при възлагане на поръчката, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в
което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим.
ü Съгласно чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество (ЗПКОНПИ) лице, заемало висша публична длъжност, което в
последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба
е участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури,
свързани с предоставяне на средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или
предоставени от Европейския съюз на българската държава, няма право в продължение на
една година от освобождаването си от длъжност да участва или да представлява физическо
или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало
длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице. Забраната за участие в
процедури за обществени поръчки, се прилага и за юридическо лице, в което лицето по
предходното изречение е станало съдружник, притежава дялове или е управител или член
на орган на управление или контрол след освобождаването му от длъжност.
Участник за когото са налице основанията за отстраняване по чл.54, ал.1, т.1-7 от ЗОП има
право за представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата
надеждност, съгласно чл. 56, ал.1 от ЗОП.
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Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Минимално изискване за допустимост:
Участникът следва да разполага с обект (собствен или нает) за производство, съхранение и/или
търговия с храни, който обект следва да е регистриран по реда на чл. 12 от Закона за храните.
Документи за доказване: Декларация за удостоверяване на съответствието на участника с
посочения критерий за подбор. При участие на обединение, което не е юридическо лице,
декларацията се представя за всеки участник в обединението, който ще извършва
съответната дейност (доставки), съобразно разпределението на участието на лицата при
изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение. В случай че,
участниците предвиждат използването на подизпълнители, декларацията се представя за
всеки подизпълнител, който ще извършва съответната дейност (доставки), съобразно вида и
дела от поръчката, който ще се изпълнява.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с
поставения критерий за подбор, а именно:
- Заверено копие на удостоверението за регистрация на обекта, издадено от съответната
ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона за храните.
Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от
участника или са му служебно известни.
Икономическо и финансово състояние: Възложителят не поставя изисквания към финансовото
и икономическото състояние на участниците в обществената поръчка.

Технически и професионални способности:
1. Участникът или посочен негов подизпълнител следва да е изпълнил през предходните 3 (три
години), считано от датата на подаване на офертата минимум една доставка, която е
идентична или сходна с предмета на обществената поръчка.
„Под идентични или сходни с предмета на поръчката, дейности“, възложителят има
предвид „доставка на закуски, сандвичи, кифли или други еквивалентни храни за
деца/ученици“;
Обемът на сходните по вид дейности следва да бъде изпълнение на доставка или доставки,
идентични или сходни с предмета на поръчката за не по-малко от 350 броя деца и ученици и
на стойност не по-малка от 40000 лв. /четиридесет хиляди лева/ с вкл. ДДС.
Документи, с които се доказва горепосоченото изискване:
- Декларация за удостоверяване на съответствието на участника с посочения критерий за подбор.
При участие па обединение, което не е юридическо лице, декларацията се представя само от
участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с горното изискване, а не
от всяко от лицата включени в него. В случай че, участниците предвиждат използването на
подизпълнители, декларацията се представя от всеки подизпълнител, който ще извършва
съответната дейност, съобразно вида и дела от поръчката, които ще се изпълняват.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с
поставения критерий за подбор, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от ЗОП:
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- Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената
доставка – удостоверение за добро изпълнение.
2. Участникът следва да има въведена система за управление на безопасността на храните в
съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват на сертификацията, включваща храни
и/или група хранителни продукти, предмет на обществената поръчка
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на
качеството, когато участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност
да ги получи в съответните срокове по независещи от него причини.
При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят иа горепосоченото изискване
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.
Документи, с които се доказва горепосоченото изискване:
- Декларация за удостоверяване на съответствието на участника с посочения критерий за
подбор.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от участника,
определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с
поставените критерии за подбор относно техническите и професионални способности на
участника, съгласно чл. 64, ал. 1, т.10 от ЗОП:
- Валиден сертификат в съответствие с ISO 22000:2005 или еквивалент с обхват на
сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти, предмет на
обществената поръчка - (заверено копие).
3. Участникът следва да разполага с персонал с определена професионална компетентност за
изпълнение на поръчката, както следва:
3.1. Готвач.
3.2. Отговорник по контрола на качеството.
3.3. Технолог.
Документи, с които се доказва горепосоченото изискване:
- Декларация за удостоверяване на съответствието на участника с посочения критерий за
подбор.
Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
съответствието с поставените критерии за подбор относно техническите и професионални
способности на участника, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 3 от ЗОП:
- Списък на технически лица и/или организации, включени или не в структурата на
кандидата или участника, включително тези, които отговарят за контрола иа качеството.
Тези документи могат да бъдат изисквани и при условията по чл. 67, ал. 5 от ЗОП.
Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени от
участника или са му служебно известни.
Специфичните основания за изключване:
Участниците в настоящата поръчка и контролираните от тях лица следва да НЕ са регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици.
Деклариране на липсата на специфичните основания за изключване:
- Участниците следва да декларират дали дружеството-участник е регистрирано в юрисдикция с
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преференциален данъчен режим в нарочна Декларация - по образец на възложителя. В случай че,
дружеството-участник е регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, но са
приложими изключенията по чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС, в декларацията се посочва
конкретното изключение.
!!! Съгласно чл. 65 от ЗОП участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на
капацитета на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на
критериите, свързани с техническите и професионалните способности.
По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за изпълнение на
поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само
ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този
капацитет. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да
докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица
задължения. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет.
Когато участник в поръчката е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни
обединения, същите представят еквивалентни документи на посочените, изисквани от
възложителя, издадени от компетентен орган от страната, в която са установени.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с
увреждания или на хора в неравностойно положение
[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име:
Показател Ц – Ценови критерий – показател за предлаганата цена от участника.
Тежест: [40]
[Показател Т – Техническото предложение]
Тежест: [50]
Показател Д - Срок за реакция в случай на рекламация
Тежест: [10]
КО = Ц х 40 % + Т х 50 % + Д х 10%
Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 31.01.2020 год.

Час: (чч:мм) 17:00 часа
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Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 29.10.2019 год., Час: 10:00 часа
Място на отваряне на офертите: Офертите ще се отварят в сградата на ОУ „Алеко
Константинов“ – учителска стая, намираща се в град Пловдив, ул. „Божидар Здравков“ № 3а.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
Когато в първоначално определения срок за получаване на оферти са получени по-малко от три
оферти, възложителят ще удължи първоначалния срок като информация за удължаване на срока
ще бъде публикувана на Портала на АОП и на официалната интернет страница на ОУ "Алеко
Константинов", раздел "Профил на купувача", в електронното досие на обществената поръчка.

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 15.10.2019 год.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) КРАСИМИР ПЕТРОВ АНГЕЛОВ
Длъжност: ДИРЕКТОР
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