
A O П 
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. "Леге" 4 
e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bR 

ОБЯВА ^ * 
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП 

Номер на обявата: 01 

Изх. № 132/ 27.01.2017 г. 

Възложител: ОУ „ХриСТО Смнрненски" 
Поделение (когато е приложимо): [ ] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: 1758 
Адрес: гр, Хасково, бул. Съединение 40 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мария Делчева 
Телефон: 038 624722 и 0878505347 
E-mail: ssmirnenski@abv.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) www.ousmirnenski.com 
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

Обект на поръчката: 
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Приготвяне и доставка на закуски за учениците от ПГ и начален 
етап (I-IV клас) в ОУ „Христо Смирненски"- Хасково през 2017г". 

Кратко описание: Приготвяне и доставка на закуски за учениците от ПГ и начален етап (I-
IV клас). 
Срок за изпълнение: от 15.02.2017 г. до 31.05.2017 г. и от 01.10.2017 г. до 22.12.2017 г. 
Прогнозният брой ученици за учебната 2017 г. е 543 ученика; прогнозният брой учебни 
дни /хранодни/ е 124 хранодни за периода от 15.02.2017 г. до 31.05.2017 г. и от 
01.10.2017 г. до 22.12.2017 г. 

Място на извършване: пункт за раздаване на храна в сградата на ОУ „Хр.Смирненски", 
гр.Хасково. 

Обща прогнозна стойност на поръчката (в ле., без ДДС): 33 666.00 лв. 

1 

mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bR
mailto:ssmirnenski@abv.bg
http://www.ousmirnenski.com


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 всеки,който отговаря па условията, посочени в Закона за 
обществените поръчки /ЗОП/, Правилника за пртагане на ЗОП /ППЗОП/ и посочените в 
настоящата обява изисквания на възложителя. 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние: За участниците не трябва да са налице обстоятелствата по 
чл. 54, ал.1,т. 1-5 и 7 от ЗОП 

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: няма изискване 

Икономическо и финансово състояние: няма изискване 

Технически и професионални способности: 

1. Участникът трябва да има изпълнени поне три договора за дейности, идентични или 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка (приготвяне и доставка на 
закуски за ученици) през последните три години -2014 г., 2015 г. и 2016 г. Доказване: 
Декларация-списък на изпълнените договори с дейности, които са идентични или 
сходни с предмета на настоящата обществена поръчка - Приложение № 8, към която 
се прилагат препоръки/референции за добро изпълнение на посочените договори -
представят се в заверени от участника копия; 

2. Участникът трябва да разполага с минимум 1 транспортно средство /собствено или 
наето/ за изпълнение на услугите-обект на поръчката, което е регистрирано от 
компетентния орган по Закона за храните. 
Доказване: Декларация — Приложение № 9, към която се прилагат: документ за 
собственост или друг документ, доказващ, че транспортното средство ще бъде на 
разположение на участника за срока на договора /договор за наем или друг 
документ/; документ за регистрация на транспортното средство от компетентния 
орган по Закона за храните -представят се в заверени от участника копия; 

3. Участникът трябва да разполага със собствен или нает обект за приготвяне на храна, 
отговарящ на обема на поръчката и на изискванията на Наредба № 1 от 26.01.2016г 
за хигиена на храните, и регистриран като обект за производство на храни съгл.чл.12 
от Закона за храните. 
Доказване: документ за собственост или друг документ, доказващ, че обектът за 
приготвяне на храна ще бъде на разположение на участника за срока на договора 
/договор за наем или друг документ/; документ за регистрация на същия обект от 
компетентния орган по Закона за храните - представят се в заверени от участника 
копия. 
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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: 

[] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[х] Най-ниска цена 

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
Име: [ ] Тежест: [ ] 

Срок за получаване на офертите: 
Дата: 06/02/2017 г. Час: 12:00 

Срок на валидност на офертите: 
Дата: 08/04/2017 г. Час: 12:00 

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 10/02/2017 г. Час: 10:30 

Място на отваряне на офертите: счетоводството та училището —ет. 3 

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 пртожичо): [ ] 

Допълнителна информация и образци на документи към настоящата обществена 
поръчка са публикувани на интернет страницата на възложителя : 
www.ousmirnenski. com. 
Образци на документи ,както следва: 
1. Оферта- Приложение №1; 
2. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП за 
участника, подизпълнители и/или трети лица, когато това е приложимо -Приложение № 
2; 
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3. Декларации за липса на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП за участника, 
подизпълнители и/или трети лица, когато това е приложимо -Приложение № 3; 
4. Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП - Приложение № 4; доказателства за поетите от 
подизпълнителите задължения, ако такива са посочени; 
5. Декларация по чл.39, ал.З, т.1, б. „д" от ППЗОП- Приложение № 5; 
6. Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици- Приложение № 6; 
7. Декларация за липса на обстоятелствата по чл. 101, ал.11 от ЗОП за участника-
Приложение № 7; 
8. Декларация -списък с изпълнените договори - Приложение № 8 с приложени 
заверени копия на препоръки/референции за добро изпълнение; 
9. Декларация за транспортните средства - Приложение № 9 с приложени документ за 
собственост или друг документ и документ за регистрация на транспортното средство от 
компетентния орган по Закона за храните; 
10. Други. 

Дата на настоящата обява 
Дата: 27/01/2017г. 

Възложител 
Трите имена: (Венко Кирилов Точевски 
Длъжност: Директор на ОУ"Христо Смирненски" 
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