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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: 1617

Поделение: ________

Изходящ номер: 14 от дата 07/01/2015

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

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

Възложител
НУ"Христо Ботев"

Адрес
ул."Мизия"№11

Град Пощенски код Страна
Троян 5600 България

Място/места за контакт Телефон
НУ"Христо Ботев" 0670 62713

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Румяна Гурлевска

E-mail Факс
nu_hr.botev@abv.bg 0670 62713

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
http://www.nu-hristobotev.com

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

поканата):

http://www.nu-hristobotev.com

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
„Доставка на пакетирани хранителни стоки за нуждите на НУ”Христо 
Ботев”- гр.Троян – 2015 г.” 
Доставката ще се осъществява за количество, съобразно нуждите на 
възложителя. Възложителят ще заявява стоката, предмет на 
поръчката, с предварителна писмена заявка в рамките на 
осигурените за целта средства, за срока на договора, като реално 
количество ще се определи въз основа на подаваните писмени 
заявки и ще е съобразено с посещаемостта на училището, за които 
са предназначени хранителните стоки.

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Хранителни стоки за нуждите на НУ"Христо Ботев" за нуждите на 
220 ученици

Прогнозна стойност

(в цифри): 1750   Валута: BGN

Място на извършване

НУ"Христо Ботвев" код NUTS:  

BG315

Изисквания за изпълнение на поръчката
Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно 
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, които 
отговарят на условията на Закона за обществени поръчки (ЗОП) и 
на изискванията от Възложителя, посочени в публичната покана и 
документацията за участие. 
Не може да се сключи договор за възлагане на обществената 
поръчка с лице, за което са налице обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1, т. 1, б. „а” - „д”  и ал.5 от ЗОП. 
 Отстранява се участник, който:
а) не е представил някой от изискуемите документите, посочени в 
настоящата документация;
б) за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, т.1, 
б.”а”-„д” и ал.5 от ЗОП;
в) който е представил оферта, която не отговаря на изискванията 
на възложителя; 
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:
1.Списък на документите и информацията съдържащи се в офертата 
подписан от участника – свободен текст, оригинал;
2.Оферта – образец, оригинал ;
3.Представяне на участника – образец, оригинал;
4.При участници обединения - копие на договора за обединение, а 
когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в 
обединението, в който задължително се посочва представляващият;
5. Декларации по чл.47, ал.1, т.1 б.”а” – „д” и ал.5 от ЗОП –
образец, оригинал – 2 бр.;
6.Декларация за участие на подизпълнител/-ли - образец, 
оригинал;
7.Декларация от подизпълнител за запознаване с условията на 
поръчката – образец, оригинал /ако е приложимо/;
8. Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните 
(за съответната група храни).
9. Удостоверение за регистрация от ОДБХ на транспортното 
средство на фирмата, удостоверяващо, че същото може да превозва 
хранителни продукти, ведно с копия от регистрационните талони на 
МПС.
10. Декларация от участника за разработена и внедрена система за 
управление на безопасността на храните или система за анализ на 
опасностите и критичните контролни точки, във връзка с 
изискванията на чл. 18 от Закона за храните – попълва се 
Формуляр №6.
 11. Списък на доставките, еднакви и/или сходни с предмета на 
поръчката, изпълнени през последните три години, считано от 
датата на подаване на офертата включително предмет, стойностите, 
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датите и получателите - по образец 
12.  Доказателства за добро изпълнение на доставките, посочени  
по т. 11. 
13.Техническо предложение – образец, оригинал;
14.Ценово предложение – образец, оригинал;
15.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да 
представлява участника в настоящия избор (в случай, че 
участникът не се представлява от лицата, които имат право на 
това, съгласно документите му за регистрация) – оригинал или 
заверено копиe.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите

Дата: 23/01/2015 дд/мм/гггг Час: 16:30

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

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

на посочения интернет адрес или друго:

При сключване на договор класираният на първо място участник 
представя:
1. Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване 
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП, освен 
когато законодателството на държавата, в която е установен, 
предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен 
регистър или предоставянето им служебно на възложителя, и 
2. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 5 от 
ЗОП.
Възложителят може последователно да предложи сключване на 
договор при условията на ал. 1 и 2 с участника, класиран на 
второ и на следващо място, когато участникът, който е имал право 
да сключи договора:
1. откаже да сключи договор;
2. не представи някой от документите по ал. 2;
3. не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 или ал. 5 
от ЗОП.
Разглеждането на подадените оферти ще се извърши на 12.00 часа 
на 26.01.2015 година в счетоводството на НУ"Христо 
Ботев"гр.Троян

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 23/01/2015 дд/мм/гггг
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