
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "РАЙНА КНЯГИНЯ" - гр. ПЛОВДИВ

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000453285

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Пловдив

Пощенски адрес:
ул. ПОЛКОВНИК САВА МУТКУРОВ №.40

Пощенски код:
4003

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Лице за контакт

Mariya Yordanova Gaydarova

Електронна поща:
41school@rainakniaginia.com

Телефон:
+359 882046325

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://www.rainakniaginia.com/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/17086

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/97124

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/97124



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на закуски и плод за учениците от І до ІV клас в ОУ „Райна Княгиня“ - гр. Пловдив“.

II.1.2) Основен CPV код

15000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставки на закуски и плод за учениците от ОУ "Райна Княгиня", град Пловдив. Основните параметри на
обществената поръчка са съгласно Техническата спецификация.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
48033.33

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Основно място на изпълнение
Доставките на закуски/плод следва да бъдат извършвани до франко склада (сградата) на ОУ „Райна Княгиня”,
находяща се на адрес: гр. Пловдив, ул. «Полк. Сава Муткуров“ № 40.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

В рамките на предмета на настоящата обществена поръчка се предвижда изпълнението на следната дейност:

- Доставки на закуски и/или плод. Доставките на посочените хранителни продукти обхващат учениците от I - IV клас
на ОУ„Райна Княгиня” гр. Пловдив през учебната 2021 година съгласно Наредба за финансирането на институциите
в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017г.
Основните параметри и изисквания, на които трябва да отговарят участниците за изпълнение предмета на
поръчката, са съгласно техническата спецификация на Възложителя.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Критерий за качество
Показател "Т" - Техническо предложение - 50

Показател "Д" - Срок за реакция в случай на рекламация - 10



Цена

Тежест
40

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
48033.33

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



1.1. По отношение на участниците не трябва да са налице обстоятелствата, предвидени в чл. 54, ал. 1 от ЗОП, като
в обществената поръчка не може да участва участник:
1.1.1. който е осъден с влязла в сила присъда, за:

а) престъпления свързани с тероризъм, по чл. 108а от Наказателния кодекс;

б) престъпления свързани с трафик на хора, по чл. 159а-159г от Наказателния кодекс;

в) престъпления, свързани с трудовите права на гражданите по чл. 172 от Наказателния кодекс;

г) престъпления против младежта по чл. 192а от Наказателния кодекс;

д) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

е) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс;

ж) престъпления против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по
чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
з) престъпления, свързани с подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

и) престъпления, свързани с участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

й) престъпления, свързани със замърсяване на околната среда, по чл. 352-353е от Наказателния кодекс.

1.1.2. който е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1.1.1., в друга държава
членка или трета страна.
1.1.3. който има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от
Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на кандидата или участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на
държавата, в която кандидатът или участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
Изискването по т. 1.1.3. не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или социално-
осигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова
година, но не повече от 50 000 лв.
1.1.4. за когото е налице неравнопоставеност по чл. 44, ал. 5 от ЗОП.

1.1.5. за когото е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва
декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор; б) не
е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване или
изпълнението на критериите за подбор.
1.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1,
чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или
чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт
на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
1.1.7. за когото е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

1.2. Други основания за отстраняване.

1.2.1. Участници, които са свързани лица.

1.2.2. Участник за който са налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях
лица и техните действителни собственици.
1.2.3. Участник за когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за
отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания.

III.1.3) Технически и професионални способности



1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът трябва да е изпълнил
поне 1 (една) дейност (доставка) с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката.
За „дейност (доставка) с предмет, идентичен или сходен с предмета на поръчката“, възложителят има предвид
„доставка на тестени закуски, сандвичи, кифли, или други еквивалентни храни за деца/ученици“;
Под „изпълнена“ следва да се разбира тази дейност, чието изпълнение е приключило в рамките на заложения от
Възложителя тригодишен период, от датата на подаване на офертата за участие в настоящата обществена
поръчка, и приключила до датата на подаване на офертата.
Възложителят ще приеме за достатъчни дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката, независимо от
обема, в който са реализирани.
При подаване на офертата участникът декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез
попълване на съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) - Част ІV:
Критерии за подбор, раздел В: Технически и професионални способности.
Документите, доказващи съответствието с посочения критерий за подбор, се представят от участника, избран за
изпълнител, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката
при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, и могат да
бъдат следните: Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка (чл.
64, ал. 1, т. 2 от ЗОП).
2. Участникът следва да има въведена система за управление на безопасността на храните в съответствие с ISO
22000:2005 или еквивалент с обхват на сертификацията, включваща храни и/или група хранителни продукти,
предмет на обществената поръчка.
Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато
участникът не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове
по независещи от него причини.
При подаване на офертата, участникът следва да декларира съответствието с посочения критерий за подбор като
участникът следва да декларира съответствие с поставеното изискване единствено чрез попълване на
съответния раздел на Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) като посочи номер, дата на
издаване документа/те, дата на валидност, уеб адрес, орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на
документа (сертификат или еквивалентни документи).
Документите, доказващи съответствието с критериите за подбор, се представят от участника, избран за
изпълнител, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват дейности по предмета на поръчката
при подписване на договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП, и могат да
бъдат следните (заверени копия на сертификат или еквивалентни документи).

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

1. Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава Удостоверение за
регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект за производство и/или за търговия с
храни, предмет на обществената поръчка, издадено от Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по
местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ.
1.1. Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в аналогични
регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени.
1.3. Съответствието с поставения критерий се декларира в ЕЕДОП, Част ІV: Критерии за подбор, раздел А: Годност,
т. 1.
- Съответствието с поставения критерий се доказва със заверено копие на Удостоверение за регистрация по чл.
12 от ЗХ, а за чуждестранни участници – на аналогичния документ, както и с документите, доказващи наличието на
обект за производство и/или търговия с храна.
- Преди сключване на договор, лицата - участник, подизпълнител и/или член на обединение, които ще извършват
дейности по предмета на поръчката, трябва да предоставят актуални документи, удостоверяващи правото да
изпълняват дейността по предмета на поръчката в Република България - заверено копие на Удостоверение за
регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта и документите, доказващи наличието
на обект за производство и/или търговия с храна като нотариален акт, договор за покупко-продажба, договор за
наем, или други еквивалентни документи.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация



IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
15-декември-2020

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
2

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
16-декември-2020

Час
14:00

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.1) Дата на изпращане

04-декември-2020

Възложител

Име и фамилия:

Мария Йорданова Гайдарова

Длъжност:

директор на ОУ "Райна Княгиня"


