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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  ] 

  

 
Възложител: ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [  3922 ] 

Адрес: [гр. Димитровград, ул.“Патриарх Евтимий“ № 12] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Дорина Желязкова] 

Телефон: [0391 63205] 

E-mail: [aleko_dg@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [X] 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 [X] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на ОУ ”Алеко Константинов”, гр. Димитровград, 

разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас  и 

ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за  учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. 

  

Кратко описание: Предмет на поръчката е „Доставки на закуски и топъл обяд за нуждите на 

ОУ ”Алеко Константинов”, гр. Димитровград, разпределени в две обособени позиции: OП № 1 - 

Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас и ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за 

учениците на ЦОУД от І до VІІ клас. 

Доставките, предмет на настоящата процедура, са разпределени в две обособени позиции, 

като участниците подават оферта за двете обособени позиции едновременно. 

Обемът на доставките на топла храна за обяд и на закуски за учениците от ОУ ”Алеко 

Константинов” Димитровград ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през периода на 

изпълнение на договорите. 

Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна и закуски, в случай, че 
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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 

  

Място на извършване: франко ОУ „Алеко Константинов”, ул. „Патриарх Евтимий” № 12, 
гр.Димитровград, община Димитровград, област Хасково 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 48 857,80 лв.  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [X] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: OП № 1 - Доставка на закуски за ученици от І до ІV клас  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 30 412,80 лв. 

 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: ОП № 2 – Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците на ЦОУД от І до VІІ 

клас. 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 18 445,00 лв. 

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 всеки, който отговаря на условията, посочени в Закона за 
обществените поръчки (ЗОП), Правилника за прилагана на ЗОП (ППЗОП) и посочените в настоящата 
обява изисквания на Възложителя. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата 
обществена поръчка на дружествата регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим 
и на свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което участва 
дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен при наличие на 
изключенията по смисъла на чл.4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици. 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: неприложимо 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: неприложимо 

  

Икономическо и финансово състояние: неприложимо 

  

Технически и професионални способности: 

 

за Обособена позиция № 1: 

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки с предмет, сходен с 

предмета на поръчката, като в тригодишен предходен период, считано от крайният срок за подаване 
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на оферти трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, включваща доставка на закуски. 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със Списък на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 

последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки – по Образец № 10 от документацията за участие с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство (удостоверение, референции) 

за извършена поне 1 доставка. 

*** Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването за 

изпълнена услуга се отнася до обединението като цяло. 

2. Участникът следва да има на разположение екип от лица за изпълнението на договора 

включващи минимум: 

1 готвач и  

1 шофьор на МПС за доставка на готовата храна (в случай че участникът не е наемател на 

стола на училището). 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със: 

• Списък на техническите лица, включително на тези, които ще бъдат пряко ангажирани 

с изпълнението на поръчката – по Образец № 9; 

3. Участникът следва да разполага минимум с 1 (един) обект за производство и търговия с 

храни, регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, съгласно чл. 12 от Закона за храните във 

връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ. 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със: 

Списък на наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни - 

Образец № 11, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на 

хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Във връзка с §2 от 

ПЗР на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила на 

ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени. 

4. Участникът следва да разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, което 

да е регистрирано в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ. (освен ако 

не е наемател на стола на училището, което провежда процедурата в случаите когато 

училището разполага със столова база). 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със: 

Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката 

- Образец № 12, които са регистрирани в ОДБХ, заверени от участника копия на удостоверения за 

регистрация на транспортните средства във връзка с §2 от ПЗР на Закона за българската агенция по 

безопасност на храните се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила 

на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени и копия на свидетелства за регистрация на 

транспортните средства по т. 10.12 в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не са собствени на 
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участника. (в случай че участникът не е наемател на стола на училището). 

за Обособена позиция № 2: 

1. Участникът следва да има опит при изпълнението на доставки с предмет, сходен с 

предмета на поръчката, като в тригодишен предходен период, считано от крайният срок за подаване 

на оферти трябва да е изпълнил минимум 1 (една) доставка, включваща доставки на готова храна за 

консумация (закуски, обеди, вечери). 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със Списък на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка, изпълнени през 

последните три години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 

доказателство за извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки – по Образец № 10 от документацията за участие с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство (удостоверение, референции) 

за извършена поне 1 доставка. 

*** Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице изискването за 

изпълнена услуга се отнася до обединението като цяло. 

2. Участникът следва да има на разположение екип от лица за изпълнението на договора 

включващи минимум: 

1 готвач и  

1 шофьор на МПС за доставка на готовата храна (в случай че участникът не е наемател на 

стола на училището). 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със: 

• Списък на техническите лица, включително на тези, които ще бъдат пряко ангажирани 

с изпълнението на поръчката – по Образец № 9; 

3. Участникът следва да разполага минимум с 1 (един) обект за производство и търговия с 

храни, регистрирани в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, съгласно чл. 12 от Закона за храните във 

връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ. 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със: 

Списък на наличните собствени или наети обекти за производство и търговия с храни - Образец 

№ 11, придружен от заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на 

хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Във връзка с §2 от 

ПЗР на ЗБАБХ, се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила на 

ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени. 

4. Участникът следва да разполага минимум с 1 бр. МПС за изпълнение на поръчката, което 

да е регистрирано в ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с §2 от ПЗР на ЗБАБХ. (освен ако 

не е наемател на стола на училището, което провежда процедурата в случаите когато 

училището разполага със столова база). 

*** Изпълнението на това изискване се доказва със: 
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Списък на транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката 

- Образец № 12, които са регистрирани в ОДБХ, заверени от участника копия на удостоверения за 

регистрация на транспортните средства във връзка с §2 от ПЗР на Закона за българската агенция по 

безопасност на храните се приемат и удостоверения от РИОКОЗ/РЗИ, издадени до влизането в сила 

на ЗБАБХ (25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени и копия на свидетелства за регистрация на 

транспортните средства по т. 10.12 в КАТ и договори за наем, ако тези МПС не са собствени на 

участника. (в случай че участникът не е наемател на стола на училището). 

  

 

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: 

[] 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: П 1 - „Предложено меню/закуска”                                            Тежест: 40 

Име: П 2 - „Време за реакция след рекламация”                               Тежест: 10 

 Име: П 3 - „Цена за изпълнение“                                                        Тежест: 50 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 26.11.2018 г.                      Час: (чч:мм) 15:30 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 20.01.2019г.                      Час: (чч:мм) 16:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг)  27.11.2018 г.                    10:30 

  

Място на отваряне на офертите: В сградата на ОУ „Алеко Константинов” - Димитровград, гр. 
Димитровград, ул. Патриарх Евтимий № 12, стая 209 - 2 етаж 

  

 

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: [……] 
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Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 19.11.2018 г. 

 

 

Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) Дорина Иванова Желязкова 

Длъжност: Директор на ОУ „Алеко Константинов“, гр. Димитровград 

 


