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ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: 

СОУ "Възраждане" - град Русе, град Русе, ул. "Студентска" № 2, За: Станислав 
Георгиев - директор, Р България 7020, Русе, Тел.: 082 813870, E-mail: 
souvazrajdane@abv.bg. Факс: 082 813888 
Място/места за контакт: СОУ "Възраждане" - град Русе, ул. "Студентска" № 2 
Интернет адрес/и: 
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: http://www.vazrajdane.com. 

Адрес на профила на купувача: http://www.vazrajdane.com. 

ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: 

Доставки 

КРАТКО ОПИСАНИЕ: 

С Постановление № 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет за 
осигуряване и разпределяне средствата за подпомагане храненето на деца от 
подготвителни групи и учениците от първи до четвърти клас на СОУ „Възраждане" -
град Русе е предоставено право да проведе обществена поръчка, съгласно 
разпоредбите на Закона за обществените поръчки (ЗОП) за определяне на 
изпълнител на обществена поръчка с предмет „Доставка на закуски за учениците от 
първи до четвърти клас на СОУ „Възраждане" - град Русе". В училището на ден 
средно закусват 370 ученици. Максималната единична цена за закуска е 0,375 лв. без 
ДДС, съответно - 0,45 лв. с ДДС. Закуските ще се доставят по зададени от 
Възложителя менюта-спецификации, които са подробно заложени в Техническата 
спецификация към настоящата обществена поръчка. Периодът за доставка е 138 дни 
за 2015 г. в рамките на учебната година като учениците ще се хранят всеки ден от 
седмицата и менютата-спецификации са за 4 седмици с по 5 дни за доставка. 
Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да повтаря менюто. 
Броят на закуските в изпълнение на поръчката зависят изцяло от нуждите на 
училището и от посещаемостта на учениците в съответния ден. Възложителят си 
запазва правото да поръча повече или по-малко закуски от прогнозното количество, 
в зависимост от присъстващите ученици. Участникът, избран за изпълнител, трябва 
да доставя за всеки учебен ден закуските с транспорт на изпълнителя в сградата на 
СОУ „Възраждане" , на адрес - град Русе, ул. „Студентска" № 2, ученически стол на 
първи етаж, сектор А. Учениците от I до IV клас в училището са на двусменен режим 
на обучение, като закусват в големите междучасия. Изпълнителят се задължава да 
осигури лице, което да раздава закуските на всеки клас, както и да хигиенизира 
помещението на ученическия стол след приключване на междучасието. През 
учебната 2014/2015 г. за втори учебен срок закуските следва да се доставят при 
следния график : за учениците от I, III и IV клас - до 08,00 ч., за учениците ог II клас 
— до 14,00 ч., като раздаването им става от представител на изпълнителя в 
съответното за всеки клас голямо междучасие. За доставката и раздаването на 
закуски за учебната 2015/2016 г,- до 23.12.2015 г., изпълнителят ще бъде уведомен 
допълнително, след уточняване на разпределението по смени на учениците от I до IV 
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клас. Средствата, с които се осигурява доставката на закуски, се определят с 
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 учебното заведение отпуска 
средства от своя бюджет за финансиране на доставката на закуски. При промяна на 
сумата, предвидена от МС за съответната финансова година, Възложителят си 
запазва правото да промени цената на настоящия договор, променяйки стойността на 
всяка закуска с процентното съотношение на предложената от Изпълнителя цена и 
крайната допустима по Постановлението към момента на подаване на офертата. 
Конкретните проценти на съотношение се определят с протокол непосредствено след 
сключване на договора. При евентуално преустановяване на получаваната субсидия 
съгласно Постановление N 308 от 20 декември 2010 година на Министерски съвет, 
договора се счита за прекратен по независещи от Възложителя, или Изпълнителя 
причини. 

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (СРУ^: 

55524000 
Описание: 
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети 

КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ: 

В училището на ден средно закусват 370 ученици. Максималната единична цена за 
закуска е 0,375 лв. без ДДС, съответно - 0,45 лв. с ДДС. Закуските ще се доставят по 
зададени от Възложителя менюта-спецификации, които са подробно заложени в 
Техническата спецификация към настоящата обществена поръчка. Периодът за 
доставка е 138 дни за 2015 г. в рамките на учебната година като учениците ще се 
хранят всеки ден от седмицата и менютата-спецификации са за 4 седмици с по 5 дни 
за доставка. Изпълнителят се задължава да спазва реда и на всеки 4 седмици да 
повтаря менюто. Броят на закуските в изпълнение на поръчката зависят изцяло от 
нуждите на училището и от посещаемостта на учениците в съответния ден. 
Възложителят си запазва правото да поръча повече или по-малко закуски от 
прогнозното количество, в зависимост от присъстващите ученици. Готовите закуски 
се доставят с транспорт на участника, избран за изпълнител, който следва да 
отговаря на нормативните изисквания за транспорт на хранителни продукти. Всяка 
партида закуски ще се придружава от документ, удостоверяващ произхода на 
закуските, и документ за качество и безопасност. Закуските ще се доставя в 
самостоятелна опаковка за еднократна употреба съгласно НАРЕДБА № 3 ОТ 4 ЮНИ 
2007 Г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни (Обн. ДВ. бр.51 от 26 Юни 2007 г.). 
При транспортирането на храните се спазват изискванията на глава трета, раздел IV 
на Наредба № 5 от 2006 г. за хигиената на храните (ДВ, бр. 55 от 2006 г.). 
Доставените закуски трябва да отговаря на изискванията за безопасност, качество и 
калорийна стойност, утвърдени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните 
норми за хранене на населението, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно 
хранене на учениците и Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските 
заведения и училищата. Доставяните закуски трябва да се приготвят в обекти, 
регистрирани по чл. 12 от Закона за храните. При доставянето, лицето, което 
отговаря за приемане на доставките, проверява дали доставените закуски отговарят 
по количество и качество на поръчаните закуски и всяка партида от закуските се 
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придружава от декларация за съответствие по утвърден образец, експедиционен 
документ или търговски документ, издадени от фирмата-производител. 
Производителят да декларира, че продуктите не съдържат ГМО и не са вложени 
консерванти, стабилизатори, оцветители. При несъответствие на качеството, 
целостта на опаковката или броя на поръчаните закуски, доставчикът се задължава 
да смени или достави допълнително закуски. Прогнозната стойност на поръчката е 
19 147,50 лв. (деветнадесет хиляди сто четиридесет и седем лева и петдесет 
стотинки) без ДДС, която се явява и максимална обща стойност за офериране от 
участниците при подаване на оферта. Максималната стойност на една закуска е 0,375 
лв. (нула цяло и триста седемдесет и пет лева) без ДДС, като участниците нямат 
право да оферират цена над 0,375 лв. без ДДС на закуска. Участник, оферирал по-
висока цена от посочената - 0,375 лв. за закуска без ДДС, ще бъде отстранен от 
участие в процедурата 

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 

19148 BGN 

МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

СОУ "Възраждане" - град Русе 

NUTS: 

BG323 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА: 

Участник в настоящата покана за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 14, 
ал. 4, т. 2 от ЗОП може да бъде всяко българско и/или чуждестранно физическо или 
юридическо лице, както и техни обединения. Всеки от участниците в публичната 
покана се представлява от управителя/управителите или от други законно 
определени представители, или от специално упълномощени с нотариално заверено 
пълномощно лица. Преди сключване на договора определеният изпълнител следва да 
представи документи, издадени от компетентен орган за удостоверяване на липсата 
на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП и декларация за липсата на 
обстоятелства по чл. 47, ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП. Технически изисквания: Участникът 
следва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване 
на офертата, поне една доставка на закуски. В случай че участникът участва като 
обединение, което не е юридическо лице, съответствието му с горното изискване се 
доказва от един или повече от участниците в обединението. Документи за доказване 
на това изискване са : - Списък на доставките, изпълнени през последните 3 (три) 
години, в зависимост от датата, на която участникът е учреден или е започнал 
дейността си, считано от датата на подаване на офертата - Прил. №5. Списъкът 
трябва да бъде придружен от документите, посочени в чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно: 
а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено 
от получателя или от компетентен орган, б) доказателство за извършените доставки 
чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за 
доставките. Когато участник в процедурата е чуждестранно физическо или 
юридическо лице или техни обединения, същите представят еквивалентни 
документи на посочените изисквания от Възложителя, издадени от компетентен 
орган от страната, в която са установени. При участие на обединение, което не е 
юридическо лице, документът се представя само за участниците, чрез които 
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 
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от ЗОП. Съгласно чл. 51а от ЗОП кандидат или участник може да докаже 
съответствието си с изискванията за технически възможности с възможностите на 
едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от 
възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът 
представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение 
ресурсите на третите лица. Изисквания във връзка с вписването в професионални 
регистри : - Участникът следва да притежава удостоверение за регистрация на обект 
в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на 
изискванията за производство и/или търговия на предлаганите храни, регистриран 
като постоянен обект по реда на чл. 12 от Закона за храните. В случай че участникът 
участва като обединение/консорциум, което не е юридическо лице, минималното 
изискване за притежаване на удостоверение за регистрация в Регистъра на обектите 
за производство и търговия с храни, се отнася за всеки член от обединението/ 
консорциума, който ще извършва дейности, изискващи удостоверение за 
регистрация, а не за всяко от лицата, включени в него. Документи за доказване на 
това изискване са : - Копие на Удостоверение за регистрация на обект по Закона за 
храните. Съгласно чл. 49 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат 
регистрацията си в някой от професионалните или търговски регистри на държавата, 
в която са установени, или да представят декларация или удостоверение за 
наличието на такава регистрация от компетентните органи, съгласно националните 
им закони. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят ще приеме 
еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието на такава 
регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния му закон. 

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: 

Икономически най-изгодна оферта 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ: 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 
всяка оферта „Комплексна оценка" (КО). Максималният брой точки, който може да 
получи дадена оферта е 100 точки. "Комплексната оценка" се определя на база 
следните показатели: 1. Срок на реакция за отстраняване на установени 
несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или качеството на 
доставените закуски към момента на доставка и/или след извършването й- С. 2. 
Ценово предложение - Ц. КО = Сх 60% + Ц х 40% Всеки един от показателите на 
техническата оценка се формира по следния начин и при следните условия: 1. Срок 
на реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 
Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените закуски към момента 
на доставка и/или след извършването й (С) - Представлява предложения от 
участника срок на реакция, посочен в астрономически часове, включващ времето от 
получаване на уведомление от Изпълнителя за установено несъответствие от 
Възложителя в бройката, вида или качеството на закуските до окончателната 
доставка на нужното количество закуски със съответното качество, с която се 
отстранява несъответствието,- Максимална оценка - 100 точки. Тегловен коефициент 
в оценката - 60%. С - (Cmin /Ci) х 100, където Ci е предложен срок на реакция за 
отстраняване на установени несъответствия с изискванията на Възложителя, в 
количеството и/или качеството на доставените закуски към момента на доставка и/ 
или след извършването й в астрономически часове, на съответния участник, и Cmin е 
най-кратък срок в офертите на участниците в астрономически часове за отстраняване 
на установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или 
качеството на доставените закуски към момента на доставка и/или след 
извършването й, съгласно предложението за Срок на реакция на участника 
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предложил най-кратък срок. 2. Предложена цена (Ц) е с тежест 40% в комплексната 
оценка и представлява предложена от участника крайна цена и оценката се формира 
по следния начин : Ц- ( Ц т т / Ц1) х 100, където Ц\ е предложената крайна цена (без 
ДДС), съгласно Ценовото предложение на съответния участник; Ц т т е 
минималната предложена крайна цена (без ДДС), съгласно Ценовото предложение 
на участника, предложил най-ниска цена. 

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 

23/02/2015 16:00 

ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ: 

НЕ 

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: 

Пликът с офертата трябва да съдържа следните документи: 1.Списък на документите 
и информацията, съдържащи се в офертата, подписан от участника; 2.Представяне на 
участника - Прил. №1, което включва посочване на единен идентификационен код 
по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща 
информация в съответствие със законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата. Приложение: Копие на Удостоверение за регистрация 
в Регистъра на обектите за производство и търговия с храни, съгласно Закона за 
храните; Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо 
лице, Приложение №1 се попълва за всеки един участник в обединението, както и от 
обединението-участник. В случай на участие на чуждестранни лица възложителят 
ще приеме еквивалентен документ, или декларация или удостоверение за наличието 
на такава регистрация, издаден от компетентните органи съгласно националния 
закон на участника. 3.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено 
да представлява участника в процедурата (тогава, когато участникът не се 
представлява от лицата, които имат право на това, съгласно документите му за 
съдебна регистрация) - оригинал; 4.При участник обединение, което не е юридическо 
лице - Договор за създаване на обединението (копие), в който е посочен 
представляващият обединението; 5 .Декларация от членовете на обединението/ 
консорциума за ангажираност към поръчката - Прил. №2;6.Декларация по чл. 56, ал. 
1, т. 8 от ЗОП за видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат 
на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността 
на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители - Прил. №3; 7.Декларация 
за съгласие на подизпълнител - Прил. №8; 8.Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП 
за приемане на условията в проекта на договор - Прил. №4; 9.Списък на доставките, 
изпълнени през последните 3 (три) години, в зависимост от датата, на която 
участникът е учреден или е започнал дейността си, считано от датата на подаване на 
офертата - Прил.№5.Списъкът трябва да бъде придружен от документите, посочени в 
чл. 51, ал. 4 от ЗОП, а именно:а) доказателство за извършените доставки под формата 
на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или б) 
доказателство за извъртените доставки чрез посочване на публичен регистър, в който 
е публикувана информация за доставките.Когато участник в процедурата 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. 10.Предложение 
за изпълнение на поръчката - Прил. №6, придружено от: 1 .Технологична 
документация 2.Работна програма в съответствие с техническите спецификации. 
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11 .Ценово предложение - Прил. №7- попълнено и подписано в оригинал,като 
крайното ценово предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка 
/до втория знак след десетичната запетая/, да бъде посочена стойността без Д ДС и 
стойността с ДДС. Назначената от възложителя комисия ще извърши публично 
отваряне на подадените по настоящата публична покана оферти на 25.02.2015 г., от 
13,00 ч. ч. в сградата на СОУ"Възраждане"-гр. Русе, ул. "Студентска" № 2. На това 
публично заседание могат да присъстват участниците в публичната покана или техни 
упълномощени представили, както и представители на средствата за масово 
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до 
сградата, в която се извършва отварянето. Допълнителна информация и документи, 
свързани с поръчката могат да се получат на сайта на СОУ Възраждане"- гр. Русе, 
http://www.vazrajdane.com/, раздел "Профил на купувача". 

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА: 

23/02/2015 
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