
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

факс: 940 /078 
е-таП: гор@аор.Ьа, е-гор@аор.Ьа 
интернет адрес: 1чйр://уууууу.аор.Ьа 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 03805 
Поделение: 
Изходящ номер: 850 от дата 07/12/2015 
Коментар на възложителя: 
Публична покана за Приготвяне и доставка на храна за нуждите на 
учениците от Основно училище Максим Горки, гр.Левски, в две 
обособени позиции: 

По позиция 1: Приготвяне и доставка на готови ястия - кетъринг 
по предварителна заявка за обедно хранене Е ОУ Максим Горки град 
Левски 
По позиция 2: Приготвяне и доставка на индивидуално опакована 
храна - закуска за учениците от начален етап в ОУ Максим Горки 
град Левски. 

А О П 

РАЗДЕЛ 1: ВЪЗЛОЖИТЕЛ 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Основно училище Максим Горки 
Адрес 
ул. Васил Априлов №50 
Град 
Левски 

Пощенски код Страна 
5900 Р България 

Място/места за контакт 
гр.Левски, ул. Васил Априлов №50 

Телефон 
0650 82084 

Лице за контакт (може и повече от едно лице 
Живка Евстатиева 
Е-таП 
т.догкх 1еV5к^@аЪV.Ьд 

Факс 

Интернет адрес/и (когато е приложпмо) 
Адрес на възложителя: 
ммм.шак51ш-догк1.сош 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана поканата): 
мми.такзл-т-догк! . сот 

РАЗДЕЛ II 
Обект на поръчката 

• Строителство Е<] Доставки П Услуги 

Кратко описание 
„Приготвяне и доставка на храна за нуждите на учениците от 
Основно училище „Максим Горки", гр.Левски в две обособени 
позиции: 
По позиция 1:- „Доставка на готови ястия - кетъринг по 
предварителна заявка за обедно хранене в ОУ „Максим Горки" град 
Левски 



По позиция 2: Доставка на индивидуално опакована храна -
„закуска" за учениците от начален етап в ОУ „Максим Горки" град 
Левски. „ 
Общ терминологичен речник (СРУ) 

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Оси, предмет 55524000 

РАЗДЕЛ 111 

Количество или обем (Когато е приложимо) 
Прогнозно 100 порции топъл обяд за прогнозно 160 учебни дни на 
прогнозна обща сума 48 000лв.; 
прогнозно 150 броя закуски на ден, за прогнозно 160 учебни дни 
на прогнозна обща сума 12 000лв. 
за календарната 2016 година. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 60000 Валута: 

Място на извършване 
Основно училище Максим Горки гр.Левски код N11X8: 

В (3314 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
Предлаганата храна трябва да съответства на изискванията, 
посочени в настоящата документация и приложенията към нея, в 
проекто-договора и специалните изисквания, посочени в т. 3.2. и 
3.3. от настоящите условия; Доставяната храна трябва да отговаря 
на следните изисквания: Да е висококачествена, пълноценна и 
безопасна, като отговаря на всички изисквания на националното и 
европейското законодателство в тази насока; Да се приготвя в 
обекти, регистрирани по чл. 12 от Закона за храните; Да е 
приготвена от хранителни продукти, които отговарят на 
изискванията, предвидени в Закона за храните и свързаните с него 
подзаконови нормативни актове; Да отговаря на изискванията, 
посочени в Наредба № 37/21.07.2009 на Министерство на 
здравеопазването за здравословното хранене на учениците; Да 
отговаря на изискванията, посочени в Наредба № 9/16.09.2011 г. 
на Министерство на земеделието и храните за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани 
в детските заведения и училищата; Да отговаря на изискванията, 
посочени в Наредба № 23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за 
хранене на населението на Министерство на здравеопазването; Да 
отговаря на изискванията на Наредба № 5 за хигиената на хранито 
от 25.05.2006 на Министерство на земеделието и храните. 
Хранителните продукти, с които ще се приготвя храната от 
изпълнителя да отговарят на изискванията на Наредба №108 от 
12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за 
качество и на стандартите на Европейския съюз респективно 
Регламент 17882002 и Регламент №852/2004 (ЕО). Доставяната храна 
следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за 
ученическо столово хранене, издателство Техника, 2012 г., 
одобрен с писмо № 74-0173/28.06.2012 г. на МЗ и да се спазват 
изискванията за съответната възрастова група на учениците. 
Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани 
организми, съгласно чл.4а, ал.4 и чл.19б, ал.2 от Закона за 
храните. Храната да се приготвя в деня на доставката. Не се 



допуска доставка на храна приготвена от предния ден. Менютата за 
приготвяните и доставяни ястия се изготвят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с 
участието на диетолог за период от един месец и се представят за 
одобрение от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в срок до 25-то число всеки месец за 
следващия. Задължително е ежедневно присъствие на месо в едно 
от ястията - супа или основно ястие по Обособена позиция 1.В 
празничните дни храната да бъде съобразена с подходящо меню, 
съгласно настъпващия празник. Участникът следва да гарантира 
добър търговски вид на предлаганите готови храни. Доставката на 
храните по 0П1 да се извършва в термосъдове, а 0П2 - в 
индивидуална опаковка. Готовата храна следва да бъде придружена 
с търговски документ от изпълнителя по настоящата обществена 
поръчка. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена 
НАССР система за управление безопасността на храните. Участникът 
следва да представи примерни менюта, съгласно горепосочените 
приложения по обособени позиции, като не се допуска повторяемост 
за 5 (пет) дни за 0П1 и 0П2. Участникът е длъжен да гарантира 
пълна подмяна на приготвената храна с отклонение в качеството и 
да извърши пълна подмяна на храната с негодно качество до един 
час в деня на обаждането от констатиране на отклонението. В този 
случай Изпълнителят доставя до 1 (един) час суха храна, като 
както некачествената, така и доставената повторно храна е за 
сметка на Изпълнителя. 
Доставки. Участникът, определен за изпълнител, трябва да 
приготвя и ежедневно доставя на следния адрес: ОУ Максим Горки, 
гр. Левски, ул. Васил Априлов №50. 

По позиция 1: обедна храна до 11,30 часа; 
По позиция 2: закуска между 8:00 и 8:20 часа. 

Критерий за възлагане 
най-ниска цена Щикономически най-изгодна оферта 

Показатели за оценка на офертите 

Срок за получаване на офертите 
Дата: 14/12/2015 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да Р Не ЕЗ 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
1.Административни сведения; 2.Декларация за срок на валидност на 
офертата; 3. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП; 4. Списък за 
персонала и декларации за ангажираност; 5. Списък за 
извършениете услуги сходни с поръчката; 6. Списък обурудване; 7. 
Декларация за приемане условията в проекта на договор; 8. 
Проекти на договори; 9.Ценови предложения. 

Цялата документация по настоящата обществената поръчка може 
да бъде намерена в профила на купувача на следният интернет 
адрес:ммм.так5л.т-догк1.сот 
Отварянето на офертите ще стане на 15.12.2015г. в 11.00 часа в 
дирекцията на ОУ Максим Горки, гр. Левски, ул.Васил Априлов N50 



РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 14/12/2015 дд/мм/гпт 


