
Пар! ида. 3699 ПУ БЛИ ЧН А  ПО КА Н А  (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 7078 
e-mail: roD@aoD.ba, е-гор®аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aoD.ba

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: 3699 
П оделение:_________
Изходящ номер: РД14-1 149-396 от дата 04/09/2015 
Коментар на възложителя:

Р А ЗД Е Л  I; В Ъ ЗЛ О Ж И Т Е Л

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Първо ОУ Св. Св. Кирил и Методи
Адрес
бул. Трети март 23
Град Пощенски код Страна
Монтана 3400 Република

България
М ясто/места за контакт Телефон
Първо ОУ Св. Св. Кирил и Методи 096 307556
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Албена Иванова
E-mail Факс
montana lou0abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
lou-montana.com
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата):
lou-montana.com

Р А З Д Е Л  II

Обект на поръчката
□  Строителство______ ________[Е] Доставки___________________ [ЦУслуги____________________

Кратко описание
ДОСТАВКА НА ХРАНА ПО ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:
1.Доставка на готови ястия - кетъринг по предварителна заявка за 
обедно хранене на ученици I - VIII клас в I ОУ „Св. св. Кирил и 
Методий", гр. Монтана;
2.Доставка на индивидуално опакована храна - „закуска и/или 
.плод" за ученици I - IV клас в I ОУ „Св. св. Кирил и Методий"
гр. Монтана.
Общ терминологичен речник (СРУ)_____________________________________________________

Осн. код Дои. код (когато е приложимо)
Осн. предмет, 55523100

А О II

УНП: eS330d01 -7 8 3 1 -44ec-9ccc-6027f77fe78a

mailto:roD@aoD.ba
http://www.aoD.ba


Партида: 3699 П УБЛИЧН А П ОКАН А (версия 4)

Р А ЗД Е Л  III______________________________________________________________________________

Количество или обем (Когато е приложимо)
1. За обособена позиция 1 - „Доставка на готови ястия -
кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене на ученици I 
- VIII клас в I ОУ „Св. св. Кирил и Методий", гр. Монтана" - 
Доставката на готови ястия се извършва един път дневно за 
обедно хранене на 100 (сто) деца за периода 28.09.2015 год. до 
15.06.2016 год.
2. За Обособена позиция 2 - „Доставка на индивидуално опакована 

храна - „закуска и/или плод" за ученици I - IV клас в I ОУ „Св. 
св. Кирил и Методий" гр. Монтана” - Доставката на индивидуално 
опакованата храна „ закуска или плод" се извършва един път 
дневно за хранене през голямото междучасие на 140 (сто и 
четиридесет) деца за периода 01.01.2016 год. до 30.05.2016 год.
3. Количествата на приготвяната храна е съгласно заявка на 
Възложителя, като той си запазва правото да увеличава или 
намалява броя на заявените количества готова храна спрямо броя 
на присъстващите за деня деца 
Прогнозна стойност
(в цифри): 43700 Валута: BGN____________________________________________________________

Място на извършване
гр. М онтана код NUTS:

__________________________________________________________________________ BG312__________

Изисквания за изпълнение на поръчката
1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да 
участва всяко българско или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения, което отговаря на 
условията, посочени в Закона за обществените поръчки и обявените 
изисквания от Възложителя в документацията за участие;
2.Декларация по чл. 47, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки;
3. Декларацияпо по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от Закона за 
обществените поръчки;
4. Декларация по чл. 47, ал. 5, т. 1 от Закона за обществените 
поръчки; >
5. Декларация попо чл. 47, ал. 5, т. 2 от Закона за обществените 
поръчки;
6. Декларация по по чл. 47, ал. 2, т. 2 от Закона за 
обществените поръчки;
7. Декларация по по чл. 47, ал. 2, т. 1, 3 и 4 от Закона за 
обществените поръчки.

Критерий за възлагане
О н ай-ниска цена_____________________________^и ко н о м и чески  най-изгодна оферта________

Показатели за оценка на офертите
Показател 1. Асортимент на закуските/ обядите чрез предложено 
меню - 20т; Показател 2.Съотвтствие с изискванята за 
.здравослвното хрнене - 25т; Показател 3. Предложена цена на 
закуските/ обядите - 25т;Показател 4.Технология на доставка на 
закуските/ обядите -20т;Показател 5. Опит на кандидата в 
последните тригодишен, сходен с предмета на обществена поръчка - 
1 От.
Срок за получаване на офертите______

УНП: e5330d01 -7 8 3 1-44ec-9cec-6027f77fe78a



П артида: 3699 ПУ БЛИ ЧН А  ПОКАН А (версия 4)

Дата: 16/09/2015 дд/мм/r r r r__________________________________________________Час: 15:00

Европейско финансиране___________________________________________________ Да D  Не ^
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго:
Съдържанието на офертата се представя в запечатен непрозрачен 
плик, върху който се отбелязва: наименование на участника, адрес 
за кореспонденция, телефон, факс, e-mail и описание на поръчката 
по Раздел II отнастоящата публична покана. Съгласно чл. 1016, 
ал.1, т.б от ЗОП отварянето и разглеждането на представените 
оферти ще се извърши на 17.09.2015 г., в сградата на Първо ОУ 
"Св. Св. Кириил и Методи" град Монтана от 11:00 при условията на 
чл.68, ал.3 от ЗОП. Образците към настоящата покана са на 
разположение на участниците на адреса на Профила на купувача. 
Преди сключване на договор класираният на първо място участник 
представя следните документи: документи, издадени от'компетентен 
орган, за удостоверяване на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 
т.1; декларации за липса на обстоятелствата по чл. 47,- ал. 5.

Р А З Д Е Л  IV ______________________________________________________________________________

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 15/09/2015 дд/мм/гггт______

У МП: e 5 3 3 0 d 0 1 -7 8 3 1 -44ec-9cec-6027f77fe78a 3


