
Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП -
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 32957174

Интернет адрес/и

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

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

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 стойност на обществената поръчка (без ДДС)

Стойност
45031.25

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
ОУ "Райна Княгиня" - град Пловдив, сградата на училището, находяща се на адрес: град Пловдив, ул. "Полковник
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.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критерий за качество
ПОКАЗАТЕЛ „Т“ – Техническото предложение - 50

ПОКАЗАТЕЛ „Д“ - Срок за реакция в случай на рекламация - 10

Цена

Тежест
40

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 ІV: Предишна публикация относно тази поръчка

Обява за събиране на оферти/покана до определени лица, публикувана в РОП под №
D76902

от
04-декември-2020

Раздел V: Възлагане/прекратяване на поръчката

Поръчка № (Договор №) (в приложимите случаи)
1

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

Възложена е поръчка/обособена позиция
да

V.2) Възлагане на поръчката

V.2.1) Дата на сключване на договора

Дата
04-януари-2021

V.2.2) Информация относно оферти

Брой на получените оферти
2

Брой на офертите, постъпили от МСП (МСП - както е определено в Препоръка 2003/361/ЕО на Комисията)
2

Поръчката е възложена на група от икономически оператори
не

V.2.4) Информация относно стойността на поръчката/обособената позиция (без да се включва ДДС)

Първоначална обща прогнозна стойност на поръчката/обособената позиция
48033.33

Валута
BGN

Обща стойност на поръчката/обособената позиция
45031.25

Валута
BGN

V.2.3) Наименование и адрес на изпълнителя

Официално наименование
"РОЯЛ ФУУД - 65" ЕООД

Национален регистрационен номер
201898564

Пощенски адрес



Държава
България

Град
Перущица

Пощенски адрес
ул. Отец Паисий" № 8

Пощенски код
4225

код NUTS
БЪЛГАРИЯ

Електронна поща
nasko_tv@abv.bg

Телефон
+359 877999079

Изпълнителят е МСП
да

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI.2) Дата на изпращане

05-януари-2021


