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ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 4094
Поделение: СОУ „Никола Йонков Вапцаров" -град Петрич
Изходящ номер: 62 от дата 18/11/2014
Коментар на възложителя:

Р А З Д Е Л I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л
1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител

СОУ „Никола Йонков Вапцаров"
Адрес

гр. Петрич , ул. „Христо Чернопеев" № 12
Град

Пощенски код

Страна

Петрич

2850

Република
България

Място/места за контакт

Телефон

град Петрич, ул. „Христо
Чернопеев" № 12

0885 164961

Лице за контакт (може и повече от едно лице)

Живко Димитров Тулевски-директор
E-mail
Факс
nvaptzarov@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
www.vapcarov.net
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.vapcarov.net
Р А З Д Е Л II
Обект на поръчката
П Строителство

Доставки

•Услуги

Кратко описание

„Приготвяне и доставка на храна, по предварителна заявка, за
учениците от СОУ „Никола Йонков Вапцаров" , гр. Петрич",
по две обособени позиции:
I обособена позиция: - «Доставка на готови сутрешни закуски, в
индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и
учениците от I - ви до IV клас /
включително/ на СОУ „Никола
Йонков Вапцаров", гр. Петрич";
II обособена позиция: „Доставка на готови ястия за обяд, Е
индивидуални опаковки , с прибори за еднократна употреба за
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хранене - кетъринг, за учениците от I-ви до VIII клас, от
СОУ„Никола Йонков Вапцаров" , гр. Петрич", с частично
европейско финансиране от ПО ПРОЕКТ BG051PO001-3.1.06
чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес
съфинансиран от ЕСФ по ОП „Развитие на човешките ресурси"
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
Оси, предмет

15000000

Доп. предмети

15800000
15890000
15894000
15894200
15894210

Доп. код (когато е приложимо)

Р А З Д Е Л III
Количество или обем (Когато е приложимо)

•Позиция № 1 - «Доставка на готови сутрешни закуски, в
индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и
учениците от I - ви до IV клас /
включително/ на СОУ „Никола
Йонков Вапцаров", гр. Петрич" прогнозен брой деца и ученици440, прогнозен брой учебни дни - 91. Прогнозната стойност на
обособената позиция е 16 016,-00 /шестнадесет хиляди и
шестнадесет лева/ лева без ДДС. 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„Никола
Йонков Вапцаров" , гр. Петрич" Прогнозен брой ученици - 200,
прогнозен брой учебни#дни - 117. Прогнозната стойност на
обособената позиция е 46 800,00 (четиридесет и шест хиляди и
осемстотин) лева без ДДС. Училището финансира поевтиняване на
обяда, като поръчката за доставката на основни ястия за обяд се
извършва по проект BG051P0001-3.1.06 „Подобряване на качеството
на образованието в средищните училища чрез въвеждане на
целодневната организация на учебния процес", съфинансиран от ЕСФ
по програма „Развитие на човешките ресурси" 2007 - 2013.
Обемът на .доставките на храна за закуска и обяд за учениците на
Средно общообразователно училище „Никола Йонков Вапцаров" - 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. Договорите, който ще бъдат сключени
въз основа на провеждане на процедурата ще бъде за период: По
позиция 1: за доставка на закуска - от 05.01.2015 г. до
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и а р 1 и д а н\>у<+

29.05.2015 г . П о п о з и ц и я
д о г о в о р а по о б о с о б е н а т а
Прогнозна стойност
(в цифри): 62816 Валута: ВОМ

2: з а д о с т а в к а н а о б я д - о т
п о з и ц и я д о 12.06.2015 г .

Място на извършване
франко сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров", град Петрич, с
административен адрес: гр. Петрич, ул. „Христо Чернопеев" № 12, в
столовата

сключване

на

код NUTS:
BG413

I И з и с к в а н и я за изпълнение на п о р ъ ч к а т а

По обособена позиция №1 -«Доставка на готови сутрешни закуски,
в индивидуални опаковки, за децата от подготвителните групи и
учениците от I - ви до IV клас /
включително/ на СОУ „Никола
Йонков Вапцаров", гр. Петрич";- 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:
-Седмичното меню на закуските, да бъде изготвено съгласно
сборника рецепти за ученическо столово хранене, издателство
Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-01-73/28.06.2012 г. на
МЗ, като в рамките на една седмица да не се повтарят, но еднакви
за целия ден /за ежедневната доставка/;- Основният компонент на
закуската трябва да включва разнообразни хранителни продукти. Хлябът в сандвичите поне два пъти седмично да е ръжен или
пълнозърнест.-Месата и колбасите в сандвичите не трябва да са
тлъсти, а млечните продукти в закуските да са с намалена
масленост до 2% /от краве мляко.-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.-закуските следва да се
представят 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.
-Закуските ще се доставят ежедневно /в учебни дни/ в СОУ „Никола
Йонков Вапцаров", гр.*Петрич .-Количествата на посочените
видове закуски са прогнозни на база брой учащи / храноден,
съобразени със заложените в бюджета средства.
По обособена 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„Никола Йонков Вапцаров" , гр. Петрич" -Всеки обяд трябва да
съдържа минимум две ястия:първо: основно ястие, хляб;второ:
десерт.Обядът трябва да включва разнообразни хранителни продукти
и кулинарни изделия, които в рамките на две седмици - 10 дни,
да не се повтарят; Хранителните продукти да отговарят на
нормативно определените отраслови норми;Обядът да се приготвя
съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене,
издателство Техника, 2012 г., одобрен с писмо № 74-0173/28.06.2012 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

УНП 7fl 189d6-1730-41 d 6 - 9 7 8 5 - S 3 5 c 9 d 5 a c 8 6

¡

|
¡
|

|

|
i

|
I
;
|

ПУБЛИЧНА ПОКАЧАЧверсия 4)

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.
Практически указания за минимални изисквания:Спазване сроковете
на производство и доставка.-Доставката на готовата храна за
обедното хранене да се извършва в оборудвано и обзаведено
помещение на Възложителя, отговарящо на всички хигиенни и
санитарни изисквания необходимо за хранене при целодневна
организация на учебния процес на учениците.Доставката на храна
да се извършва със собствен /или нает/ транспорт на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
при спазване на изискванията при транспортиране на храни,
съгласно раздел IV към Наредба № 5/;
Критерий за възлагане
§3 най-ниска цена

О икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/11/2014 дд/мм/гггг
Европейско финансиране

Час: 16:30
Да 33 Н е П

Д о п ъ л н и т е л н а информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ВЪЗМОЖНОСТИ НА
УЧАСТНИЦИТЕ.- Всеки един от участниците трябва да притежават
!
минимум една собствена или наета база, регистрана като обект за I
производство и търговия с храни, съгласно чл. 12 на Закона за
j
храните.-Всеки един от участниците следва да притежават минимум !
едно собствено или наето транспортно средство, регистрирано по
!
съответния ред.- Всеки един от участниците следва да разполага с
нает на трудов или граждански договор персонал за изпълнение на j
обществената поръчка, съставен от поне две лица, едното от които j
готвач. - Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно !
поне 1 договор с предмет приготвяне и доставка на закуска и/или
доставка на обяд през последните три години.-Всеки един от
участниците да има въведена система безопасност на храните !
Система за анализ на опасностите и критичните контролни точки
j
(НАССР) на производителя и/или търговеца на предлаганите изделич |
по чл. 7 0 ал. 1 от Наредба № 5/2006 г. на МЗГ за хигиена на
J
храните, издадена на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за
|
храните, или еквивалентни.
I
- Документацията за участите може да бъде изтеглена безплатно от \
електронната страница на V4Mлишело: http: //vapcarov.net/,
I
документацията от деловодството на СОУНикола Йонков Вапцаров" - j
УНП

7П18ЗД6-!730-41d6-9785-ß35c9d5ac86

4

Партида 4 0 9 4

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

град Петрич, с административен адрес: в гр. Петрич, ул."Христо |
Чернопеев"№ 12, само и единствено ако желаят това, при цена.,
която съответства на действителните разходи за отпечатване и
'
размножаването й. /съгл. Чл.28, ал.7 ЗОП/.
;
При поискване от заинтересовано лице документацията се изпраща
от възложителя, чрез куриер за сметка на лицето, отправило
искането, след постъпило плащанел
Офертите ще бъдат разгледани и оценени в първия работен ден,
следващ датата на подаване - 01.12.2014 г. в 14:00 часа - в
сградата на СОУ „Никола Йонков Вапцаров"град Петрич, ул.
„Христо Чернопеев" № 12 - учителска стая.

РАЗДЕЛ IV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 28/11/2014 дд/мм/гггг

