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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: 2021
Поделение: ________
Изходящ номер: 971 от дата 10/12/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Основно училище "Петко Рачев Славейков"
Адрес
бул. "Вл.Варненчик" № 80
Град Пощенски код Страна
Варна 9000 Република 

България
Място/места за контакт Телефон

0879 835034
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Севдалина Жекова
E-mail Факс
ou_slavejkov@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  
поканата):
http://www.slaveykov.com/uchilishte/profil-na-kupuvacha.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
Доставка на закуска и /или плод за подпомагане храненето на 
учениците от ПГ и І - ІV клас

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000

Доп. предмети 15811300
15811511
15821000
03222110
03222200
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03222320

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
Броят на заявените  закуски се определя в  зависимост от броя на 
децата и учениците за периода на изпълнение на договора, както и 
от броя на учебните дни за периода на действие на договора, 
както и от броя на учебните дни за периода на действие на 
договора.
Прогнозна стойност
(в цифри): 46872   Валута: BGN

Място на извършване
Основно училище "П.Р.Славейков", гр. Варна, бул. Владислав  
Варненчик №80

код NUTS:  
BG331

Изисквания за изпълнение на поръчката
Закуските да отговарят на всички изисквания на националното и 
европейското законодателство. Всяка доставена закуска да бъде 
етикетирана и маркирана, придружена от търговски документ или 
сертификат за годност, качество и произход. Участникът да има 
технически възможности за осигуряване на заявеното количество 
закуски и да притежава собствено или наето транспортно средство, 
регистрирано в РЗИ или БАБХ.

Критерий за възлагане
най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Комплексната оценка /КО/ на всеки участник се получава като сума 
от оценките на офертата по трите показателя, изчислени по 
формулата: 

Комплексна оценка - КО = П ц + П а+ П с, където1. Предложена 
цена / П ц / - с максимална относителна тежест в комплексната 
оценка – 40. 
Максималната относителна тежест получава офертата с предложена 
най-ниска цена – 40 точки. Точките на останалите участници се 
определят в съотношение към най-ниската предложена цена по 
следната формула:
                              Ц min
            П ц  =  ----------------- х 40,  където :
                             Ц n 
�“Цmin” е най-ниската предложена цена ;
�“Цn” е цената на съответния участник;
�“40” е относителното тегло на показателя.

2. Асортимент на предлаганите плодове, и/или закуски / П а / - с 
максимална относителна тежест в комплексната оценка – 30.  
Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най-
голям брой на асортимента от плодове, мляко/млечни произведения 
и/или закуски – 30 точки. Точките на останалите участници се 
определят в съотношение към най-богатия асортимент по следната 
формула:

                            А n  
            П а  =  ----------- х 30,  където :
                           A max 
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�“An” е брой на асортимента от предлагани плодове и закуски на 
съответния участник;
�“Amax” е най-големия брой асортимент от предлагани плодове и 
закуски.
�“30” е относителното тегло на показателя.

3. Срок за реакция след рекламация / П с / - с максимална 
относителна тежест в комплексната оценка – 30.  
По този показател се оценява бързината на доставка на плодове, 
мляко/млечни произведения и/или закуски – 30 точки при направена 
рекламация от страна на Възложителя за несъответствие с 
техническите спецификации и договорните условия. Времето за 
реакция след рекламация се посочва в минути в Офертата /Образец 
1/ и не може да бъде по-малък от 30 /тридесет/ и повече от 
90 /деветдесет/ минути. 
Максимална относителна тежест получава офертата с предложен най-
кратък срок за реакция след рекламация – 30 точки. Точките на 
останалите участници се определят в съотношение към най-краткия 
срок за реакция след рекламация по следната формула:
                            С min  
            П с  =  ----------- х 30,  където:
                           С n 

�“Сmin” е най-краткия срок за реакция след рекламация, предложен 
от участник;
�“Сn” е срокът за реакция след рекламация на оценявания 
участник.
�“30” е относителното тегло на показателя.

Срок за получаване на офертите
Дата: 19/12/2014 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:

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 18/12/2014 дд/мм/гггг
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