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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

1000 София, ул. Леге 4

факс: 940 7078

e-rop@aop.bg,rop@aop.bge-mail:

http://www.aop.bgинтернет адрес:

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 3694

Поделение: ________

Изходящ номер: 386 от дата 03/09/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
ОУ"Св.СВ.Кирил и Методий"

Адрес
ул. „Чавдар Войвода“ 1

Град Пощенски код Страна
град Мездра 3100 България

Място/места за контакт Телефон
град Мездра 0910 92639

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Галя Богданова Петрова - директор

E-mail Факс
ou_cyrandmet_mz@abv.bg 0910 92639

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://mezdra.bg

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Изрбор на изпълнител за приготвяне и доставка на храна за 
ученици от ОУ"Св.СВ.Кирил и Методий" - гр.Мездра.Обособени 
позиции:
1.Първа позиция - Производство от изпълнителя на закуски и 
доставка от него  за ученици от I до IV клас.
2.Втора позиция - Производство от изпълнителя и доставка от него 
на обяд на ученици от I до VIII клас, обхванати в целодневно 
обучение. 

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
1. По първа позиция - Производство от изпълнителя на закуски и 
доставка от него за ученици от I до IV клас.
1.1 Приготвяне и доставка на 170 закуски на ден за учениците от 
I до IV клас ( примирен брой).
1.2 Цена на доставката по тази позиция : максимална дневна 
доставка за един ученик - 0,40 лв.с включено ДДС,или за 170 
ученика /примерен брой/ за 160 учебни дни 10 880 лв.с включено 
ДДС.
2. По втора позиция -  Производство от изпълнителя и доставка от 
него на обяд на ученици от I до VIII клас, обхванати в 
целодневно обучение; 
2.1 Доставката се извършва за 100 ученика /  примерен брой/ за 
160 учебни дни /примерен брой/
2.2 Цена на доставката по тази позиция - максимална цена на 
дневна доставка на един ученик 2,50 лв. с включен ДДС или за 100 
ученика за 160 дни /примирин брой/ -  40 000лв.с включен ДДС
Точният брой на необходимите за деня закуски и обеди е в 
зависимост от броя на присъстващите за деня ученици и тяхното 
желание.
Доставката е за периода от 23.09.2014 г. до 15.06.2015 г.,във 
всеки учебен ден,при примерен брой учебни дни - 160.

Прогнозна стойност

(в цифри): 50880   Валута: BGN

Място на извършване

ОУ"Св.СВ.Кирил и Методий" град Мездра код NUTS:  

BG313

Изисквания за изпълнение на поръчката
1 . По първа позиция:  Производство от изпълнителя на закуски и 
доставка от него  за ученици от I до IV клас.
-  Основният компонент на закуската трябва да включва 
разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия като в 
рамките на една седмица същите да не се повтарят. Към закуската 
да бъде предвиден и билков чай за всеки ученик, в случаите 
когато не се предлагат млечнокисели продукти.
- Време ,в което следва да бъде извършена доставката: всеки 
учебен ден от 8,20 ч. до 9,40 ч. 
1.2. Закуските да бъдат от следните групи:
- сандвичи с меса, риба или яйца;
- сандвичи с млечен продукт (сирене, кашкавал, извара, млечни 
салати);
- тестените закуски да са с ограничено влагане на мазнини –
напр. баници с млечна, зеленчукова или месна плънка, пици, 
сиренки, кифли; да се предлагат не повече от веднъж седмично;
1.3. Доставяните закуски да не включват вафли, морени, чипс и 
сладкарски изделия – напр. баклави, торти, пасти и други такива;
1.4. Минимум два пъти седмично вложеният в сандвичите хляб да е 
ръжен или пълнозърнест;
1.5.  Вложените в сандвичите меса и колбаси не трябва да са 
тлъсти, а млечните продукти в закуските да са от краве мляко и с 
масленост до 2%;
1.6. Тестените закуски да са произведени в деня на консумацията, 
а сандвичите не по-ранно от 24 часа преди предлагането им за 
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консумация, а до този момент да бъдат съхранявани в хладилни 
условия. 
2. Втора позиция:  Производство от изпълнителя и доставка от 
него на обяд на ученици от I до VIII клас, обхванати в 
целодневно обучение: 
- Начин на определяне конкретния брой ежедневни доставки: 
В последния учебен ден от седмицата доставчикът предоставя на 
представители на възложителя менюто за следващата седмица, като 
те запознават учениците с него. Всеки предходен учебен ден 
представител на възложителя, според желанието на учениците, 
заявява пред доставчика конкретния брой ежедневни доставки за 
следващия учебен ден. Начинът на заявяване, отче,в което  итане 
и възможността за корекция на така заявените бройки е отразен по
-долу – в общата част за двете позиции.  - Време,в което следва 
да да бъде извършена достваката всеки учебен ден, от 11,00 ч. до 
14,00 ч.  
Изисквания към доставените обеди:
2.1  Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР 
система за управление безопасността на храните;
2.2  Храната се приготвя в деня на предлагането й, като не се 
допуска храна, приготвена в предходни дни;
2.3 Обядът включва супа, основно ястие и десерт. Всяка порция 
обяд включва и съответното количество хляб;
4.4. Ястията да са от следните видове:
- Супата да включва: месо и зеленчуци, или варива (леща, фасул и 
др.);
- Основното ястие да включва: пилешко месо без кожа, телешко 
месо, свинско месо, риба (един път седмично); картофи, ориз, 
зеленчуци;
- Десертът да включва: плод според сезона, десерти на млечна 
основа, кухненски десерти;
2.5 Обедите да са разнообразни и да не се повтарят в рамките на 
една седмица;
2.6  Един път седмично основното ястие да е постно;
2.7 Колбаси не могат да бъдат предлагани като основни ястия.
3. Общи изисквания за днете позиции :
- Договорената цена на доставката следва да е определена 
съгласно приетата оферта и представените единичне цени от 
изпълнителя и при спазване изискванията и условията ,заложени от 
възложителя.
- Възложителят има право да не прави заявки до пълния размер на 
договорената между страните цена.
- Всяка ежедневна доставка да съответства на изискванията на 
Наредба № 23 / 19. 07. 2005 г. за физиологичните норми за 
хранене на населението, както и на Наредба № 37 / 21. 07. 2009 
г. на Министерство на здравеопазването за здравословно хранене 
на учениците и Наредба № 9 / 16. 09. 2011 г. за специфичните 
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани 
в детските заведения и училищата. 
- Храната да се приготвя  съгласно „Сборник рецепти за 
учениученическите столове и бюфети”, издателство Техника, 2002 
г., а грамажът й следва да съответства на възрастовата група на 
съответните ученици

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

УНП: b6db51e8-fc20-4005-9c45-4034b861e7fb 3



Партида: 3694 ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Показатели за оценка на офертите
- Показател 1 (П1): Цена; Тежест на П1 – 60 %;
- Показател 2 (П2): Срок на отложено плащане;Тежест на П2 – 40 
%; 
Комплексна оценка (КО) на всеки кандидат: КО =  П1ц + П2с

Срок за получаване на офертите

Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг Час: 16:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Публичната покана е качена в сайта на община Мездра, а цялата 
документация по обществената поръчка е налична в ОУ" Св.св.Кирил 
и Методий" -  Мездра за запознаване от участниците.Същата може 
да се закупи от желаещите срещу заплащане на цена 30,00 лв.в 
администрацията на училището в срок до 16,00 часа на 15.09.2014 
г.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 15/09/2014 дд/мм/гггг
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