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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: 1 

  

 
Възложител: Трето основно училище „Д-р Петър Берон” 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 3378 

Адрес: България, гр. Монтана, ул. Княз Ал. Батенберг № 48 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мариана Тодорова Калеева, Людмила 

Любомирова Крумова 

Телефон: 096 303 305 

E-mail: tretoou@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката:  

Приготвяне и доставка на готови закуски и/или плодове и готов топъл обяд за учениците от III-

то ОУ Д-р Петър Берон – Монтана за учебната 2019/2020 година 

Кратко описание: [……] 

Обособена позиция 1: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ ЗА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС. 

За закуска се предвижда – тестена закуска с пълнеж или плод, с грамаж, нормативно предвиден 

за съответната възраст, в подходяща индивидуална опаковка. При петдневна учебна седмица се 

предвиждат – четири дни тестена закуска, един ден плод. 

Обособена позиция 2: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І 

ДО VІІ КЛАС, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

За обяд се предвижда – супа, основно ястие, десерт и хляб, с грамажи нормативно предвидени 
за съответната възраст и доставени в подходяща индивидуална опаковка, с прибори за 
еднократна употреба. Изпълнителят изготвя седмично меню с участието на медицински 
специалист, съобразено с всички нормативни изисквания, което предоставя за одобрение от 
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възложителя в срок до 12:00 часа на последния работен ден, предхождащ седмицата за 
изпълнение на менюто. 

Място на извършване: сградата на Трето ОУ „Д-р Петър Берон” - Монтана 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):54088.25 – публични средства 

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: Обособена позиция 1 

  

Наименование: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВИ ЗАКУСКИ И/ИЛИ ПЛОДОВЕ ЗА 
УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО ІV КЛАС. 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 25775.75 – публични средства 

 

Номер на обособената позиция: Обособена позиция 2 

  

Наименование: ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВ ТОПЪЛ ОБЯД ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ І ДО VІІ 

КЛАС, ВКЛЮЧЕНИ В ЦЕЛОДНЕВНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС. 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 28312.50 – публични средства 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: Кандидатите да са български или чуждестранни физически 
или юридически лица, както и техните обединения, които отговарят на условията на ЗОП и 
обявените условия 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: Да нямат неизпълнени договорни задължения към 
възложителя, сроковете за които да са изтекли към момента на възлагане на поръчката. 

  

Технически и професионални способности:  

-да разполагат със собствени или наети обекти за производство и/или търговия с храни; 

-да разполагат с транспортни средства; 

-да са изпълнили през последните три години /2016-2017-2018/ договори за доставки сходни с 

предмета на настоящата обществена поръчка. 

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
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Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 24.09.2019                           Час: (чч:мм) 16:00 (край на работното време на            

определеното длъжностно лице) 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 23.12.2019                            Час: (чч:мм) 16:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 25.09.2019                            Час: (чч:мм) 15:00 

  

Място на отваряне на офертите: Трето ОУ „Д-р Петър Берон”, компютърен кабинет 

  

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

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

европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо):  

Участниците декларират технически и професионални способности, като посочват обектите, 

транспортните превозни средства и изпълнените договори с информация за договорите – 

предмет, период, възложител и стойност 

  

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 13.09.2019 

 

 

Възложител  /п/ печат 
Трите имена: Мариана Тодорова Калеева (Подпис и печат) 

Длъжност: директор 

 


