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: [ДГ „Мечо Пух“]
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [01973]
Адрес: [с. Равда, ул. „Вардар” 10]
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Сюрея Исуф]
Телефон: [0554 29399]
E-mail: [opnesebar@abv.bg]
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[x] 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
Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Мечо Пух”, с.
Равда по две обособени позиции: 1. Обособена позиция№1 – Доставка на основни хранителни
продукти 2. Обособена позиция №2 – Доставка на плодове и зеленчуци
Кратко описание: [„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти“ по обособени
позиции:
обособена позиция №1 - „доставка на основни хранителни продукти ”, вкючваща:
месо и местни продукти
риба и рибни продукти
млечни продукти
захар и захарни изделия
варива
подправки
замразени зеленчуци
консервирани продукти
хляб
други
обособена позиция №2 - „доставка на плодове и зеленчуци” ]
Място на извършване: [ДГ „Мечо Пух“]
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 55 000 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [x] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [ 1 ]
Наименование: [доставка на основни хранителни продукти ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 40 000 ]

Номер на обособената позиция: [ 2 ]
Наименование: [доставка на плодове и зеленчуци ]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [ 15 000 ]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [за участниците не трябва да са налице обстоятелствата по
чл.54, ал.1, т.1,2,3,4,5 и7 от ЗОП]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност:
[ заверено копие на удостоверение за регистрация на обекта за производство или за търговия с
храни на основание чл.12 и сл. от ЗХ]
Икономическо и финансово състояние: [……]
Технически и професионални способности:
- Участниците да са извършвали доставки, които са идентични или сходни с предмета на
обществената поръчка през последните три години, считано от датата на подаване на офертата.
Под доставки, „идентични или сходни с предмета на поръчката“ следва да се разбира доставки
на хранителни продукти, съгласно обхвата на приложението за съответната обособена
позиция, за която се подава оферта.
Представя се Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената
поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършване на
доставката.
- участникът да разполага със специализирани транспортни средства – най-малко един хладилен
автомобил за хранителни продукти от животински произход /за ОП 1/ и един автомобил за
транспортиране на храни от неживотински произход /за всички ОП//да се приложи списък на
специализираните транспортни средства отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за
доставка на хранителни продукти,
- участникът трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганите продукти, както и
възможност за пълна подмяна на тези от тях с отклонение във вкусовите качества - удостоверява
се от участника с декларация свободен текст
- участникът да разполага с асортимент на продуктите, които предлага да доставя - удостоверява
се с декларация свободен текст
- декларация, че всички хранителни продукти при доставка ще се придружават от документи,
удостоверяващи произхода на храните, както и документ за качество и безопасност –
удостоверява се с декларация свободен текст.
- участникът да бъде в състояние да доставя конкретно заявените количества до крайния
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получател в договорените срокове, съобразени със зададените заявки - удостоверява се с
декларация свободен текст.

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:
[x] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[x] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: [цена]
Тежест: [ 50% ]
Име: [Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден]
Тежест: [30% ]
Име: [Срок за реагиране в случай на рекламация]
Тежест: [ 20% ]
комплексна оценка К, с показатели и относителна тежест на всеки показател, изчислени по
формулата:
Кком. = Фn + Тn
Показателите, формиращи комплексната оценка са както следва:
1. Финансова оценка
1.1. Цената, която се взема предвид при изчисление по формулата е съвкупната стойност на
всички продукти посочени в приложенията. Ако по някой от артикулите в приложението не е
посочена цена, предложението няма да бъде оценено
1.2. Оценката на предложената цена се изчислява по формулата:
Фn = Р min/ Рn х 100 х 0.50, където
- Фn е оценката на n –тото предложение;
- Р min е най-ниското финансово предложение за съответната позиция;
- Рn е n –тото финансово предложение за изделие от съответната позиция.
2. Техническа оценка /Тn/
2.1. Критерии за оценка на техническото предложение за всяка една обособена
позиция са:
1. “Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния ден” /К1/ - с
тежест30%;
2. „Срок за реагиране в случай на рекламация” /К2/ - с тежест 20%
Полученият от кандидата брой точки по показателя “Срок за доставка на допълнително
заявените продукти” и се изчислява по формулата:
К1 – оценката на оценявания кандидат по критерия “Срок за доставка на допълнително заявени
продукти в рамките на работния ден”;
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К1 = Срок min / Срок n х 100, където
Срок min – най – ниско предложения срок за доставка на допълнително заявени продукти в
рамките на работния ден;
Срок n – предложен от оценявания кандидат срок за доставка на допълнително заявени продукти
в рамките на работния ден;
Полученият от кандидата брой точки по показателя срок за реагиране в случай на рекламация се
изчислява по следната формула:
К2 – оценката на оценявания кандидат по критерия „срок за реагиране в случай на рекламация“
К2 = Срок рекл. min / Срок рекл. n х 100, където
Срок рекл. min – най – ниско предложения срок за реагиране в случай на рекламация;
Срок рекл. n – предложен от оценявания кандидат срок за реагиране в случай на рекламация;
Tn = 0.3 x K1 + 0.2 x K2
3. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
3.1. Крайното класиране на кандидатите се извършва за всяка от обособените позиции в
низходящ ред в зависимост от общия брой на точките /Кком./, получена за всеки кандидат.
3.2. На първо място се класира кандидатът с най-висока оценка.
3.3. От кандидатите в процедурата, получили еднаква оценка, по-напред се класира кандидатът,
който е получил по-голям брой точки по показателя „финансово предложение“.
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [21.10.2019г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [21.01.2019г.]

Час: (чч:мм) [17:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [22.10.2019г.]

Час: (чч:мм) [12:00]

Място на отваряне на офертите: [ДГ „Мечо Пух“, с. Равда, ул. „Вардар“ №10]

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 приложимо): [……]
Място за подаване на оферти – “, с. Равда, ул. „Вардар“ №10

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) [09.10.2019г.]

Възложител
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Трите имена: (Подпис и печат) [Мариета Маринова - Митова]
Длъжност: [Директор ДГ „Мечо Пух“]
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