Партида: 01248

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 01248
Поделение: Район „Северен”
Изходящ номер: 3-0400-25 от дата 08/05/2013
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Район „Северен”- Община Пловдив
Адрес
бул. "Цар Борис ІІІ Обединител” № 22а
Град
Пощенски код
Пловдив
4003
Място/места за контакт
Телефон
Район „Северен”
032 901167
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Марчела Вягова
E-mail
Факс
plovdiv_severen@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:

Страна
Р България

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
www.severen.bg/

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на хранителни продукти за нуждите на три детски ясли и
една млечна кухня, находящи се на територията на район
„Северен”-община Пловдив разделена на девет обособени позиции, а
именно:
Обособена позиция № 1 „Доставка на пакетирани хранителни
продукти”
Обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни продукти”
Обособена позиция № 3 „Доставка на млечни хранителни продукти”
Обособена позиция № 4 „Доставка на хляб и хлебни продукти”
Обособена позиция № 5 „Доставка на кисело и прясно мляко”
Обособена позиция № 6„Доставка на плодови и зеленчукови
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консерви”
Обособена позиция № 7 „Доставка на плодове”
Обособена позиция № 8 „Доставка на зеленчуци”
Обособена позиция № 9„Доставка на яйца”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
15000000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Обособена позиция № 1 „Доставка на пакетирани хранителни
продукти” до 9 550.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 2 „Доставка на месо и месни продукти” до
18650.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 3 „Доставка на млечни хранителни продукти”
до 12 570.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 4 „Доставка на хляб и хлебни продукти” до
2650.00лв. с ДДС
Обособена позиция № 5 „Доставка на кисело и прясно мляко” до 12
400.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 6„Доставка на плодови и зеленчукови
консерви” до 3 950.00 лв. с ДДС
Обособена позиция № 7 „Доставка на плодове” до 10 300.00 лв. с
ДДС
Обособена позиция № 8 „Доставка на зеленчуци” до 5 600.00 лв. с
ДДС
Обособена позиция № 9„Доставка на яйца” до 3 450.00 лв. с ДДС
Прогнозна стойност
(в цифри): 79120 Валута: BGN
Място на извършване
Дтските ясли и млечна кухня, находящи се на територията на район
„Северен”-община Пловдив

код NUTS:
BG421

Изисквания за изпълнение на поръчката
I. Изисквания към участниците: 1. Участниците в обществената
поръчка трябва да подготвят и представят своята оферта в
съответствие с изискванията на чл.101 "в" и настоящата покана .
2. Участниците следва да проучат внимателно и да спазват всички
изисквания, които се съдържат в настоящата покана, условията и
указаната на документацията и приложенията към нея, публукувани
на www.severen.bg/. 3. Всеки участник да представи само една
оферта - варианти не се допускат. 4. Всеки участник има право да
подаде оферта за всички, една или няколко от обособените
позиции. II. При подписване на договора, Изпълнителят следва да
представи документи издадени от компетентен орган за
удостоверяване липсата на обстоятелства по чл.47, ал.1 и ал.5 от
ЗОП.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Максималният брой точки е 100.
Показател 1 – “Предлагана цена”, с максимален брой точки – 75.
Показател 2 – “Срок за изпълнение на извънредни доставки”, с
максимален брой точки – 25.

УНП: f66d4e2e-cb81-44ba-bf21-8d3df26d6e91

2

Партида: 01248

Срок за получаване на офертите
Дата: 16/05/2013 дд/мм/гггг
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Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Всяка оферта трябва да съдържа:
1.Оферта на участника, изготвена в пълно съответствие с
приложения към поканата образец Оферта
2. Когато участникът е вписан в Търговския регистър, следва да
представи заверено копие от документа за регистрация или единия
идентификационен код /ЕИК/, съгласно чл.23 от Закона за
търговския регистър;
3.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвено в
съответствие с образеца, приложен към поканата. От техническо
предложение трябва да е видно, че
кандидата притежава по едно транспортно средство /собствено или
наето/, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за
транспорт на храни от животински или неживотински произход и
минимум едно складово помещение /собствено или наето/
регистрирано по чл. 12 от Закона за храните. Към техническото
предложение задължително се прилагат:
За транспортните средства - Списък на транспортните средства, с
които участника разполага за изпълнение на поръчката, които са
регистрирани в ОДБХ, придружен със заверени от участника копия
на удостоверения за регистрация на транспортните средства.
За складовите помещения с хладилна техника- Списък за наличните
собствени или наети обекти за търговия с храни, придружен от
заверени от участника копия на удостоверения за регистрация на
хранителен обект, издадени от ОДБХ, съгласно чл.12 от Закона за
храните.
4.Сертификат или еквивалентно за внедрена и функционираща в
организацията на участника система НАССР. За еквивалентен
документи възложителя ще приеме документ, доказващ по безспорен
начин наличието на внедрена и функционираща система НАССР,
издаден от съответния контролен орган/удостоверение, одитен
доклад/;
5.Участникът трябва да докаже, чрез представяне на сертификат
или еквивалентно, че в организацията, която той представлява има
внедрена и функционираща система съгласно стандарт ISO 9001:2008
(или еквивален);
6.Предлагана цена /ценово предложение/- ценовото предложение
трябва да е поставено в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
7.Удостоверение от НАП за липса на задължения към държавата- /
заверено копие/;
8.Удостоверение от Община Пловдив за наличие/липса на задължения
към Община Пловдив - / заверено копие/;
9.Декларация от участника, че стоката, която ще доставя е
етикетирана съгласно чл.4, т.1 и чл.6 от Наредба за изискванията
за етикетирането и представянето на храните.
10.Декларация от участника, че хранителните продукти , които ще
доставя ще отговарят на изискванията на НАРЕДБА № 9 ОТ 16
СЕПТЕМВРИ 2011г. и техническите спецификации описани в
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настоящите условия и указания.
11.Декларация за липса на генетично модифицирани организми в
доставяните хранителни продукти.
12.Декларация че стоките ще са в срок на годност, от който да не
са изтекли повече от 20% към датата на съответната доставка.
Документацията за участие в обществената поръчка е достъпна на
интернет страницата - www.severen.bg/.
При попълването и комплектоването на офертите участниците следва
да съблюдават условията и указанията

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 16/05/2013 дд/мм/гггг
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