
 
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: Изх. №  ДА-02-113/12.12.2017 г.  

  

 Възложител: СУ „Райчо Каролев” - Габрово 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 3732 

Адрес: 5300 Габрово, ул. „Любен Каравелов” № 48 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Снежана Сидерова - директор 

Телефон: 066/80 70 87 

E-mail: sou_rkarolev@mail.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 

[] Доставки 

[х] Услуги 

Предмет на поръчката:“Приготвяне  и доставка на  подкрепителни закуски и топъл обяд за  

нуждите на учениците от СУ „Райчо Каролев” – Габрово” 

 
Кратко описание: “Приготвяне  и доставка на  подкрепителни закуски и топъл обяд за  нуждите 

на учениците от СУ „Райчо Каролев” – Габрово” 

 по две обособени позиции: 

Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от І до 

ІV клас включително при СУ „Райчо Каролев“ - Габрово и 

Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на топъл обяд за учениците от І до VІІ клас 

включително при СУ „Райчо Каролев“ – Габрово. 

  

Място на извършване: СУ „Райчо Каролев” – Габрово 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): Общата прогнозна стойност 



на поръчката е в размер до 70 000 /седемдесет хиляди/ лева без включен ДДС. 

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

 Номер на обособената позиция: №1 

  

Наименование: “Приготвяне и доставка на подкрепителна закуска за учениците от I до 

IV клас на СУ "Райчо Каролев”, Габрово за  календарната  2018 г.” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 19 080 .00 лева без ДДС. 

 
Номер на обособената позиция: №2 
 

Наименование: „Приготвяне и доставка на готова храна за обяд за учениците от І до VІІ 

клас на СУ „Райчо Каролев” Габрово  за календарната 2018 г.“ 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 50 700.00 лева без ДДС. 

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:  
За кандидатите/участниците и техните обединения следва да не са налице 

обстоятелствата по чл.54 и чл.55, ал.1 от ЗОП. В случай, че участника е обединение (или 

консорциум) наличието на някое от обстоятелствата по чл.54, ал.1 и 55, ал.1 от ЗОП дори 

и само за един от членовете им, е основание за отстраняване на цялото обединение 

съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП. 

 За установяване на обстоятелствата по чл.54 и чл.55 от ЗОП 

кандидатът/участникът представя декларация по образец. При подписване на 

декларациите трябва да са спазени изискванията на чл.97, ал.6 от ППЗОП. 

При сключване  на договор участникът, определен за изпълнител, представя 

документи, издадени от компетентен държавен орган, за декларирането от него в 

офертата съгласно чл.58 ЗОП. 

       Кандидатите и участниците посочват в заявлението или офертата 

подизпълнителите и дела от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да 

използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за поетите от 

подизпълнителите задължения. 

      Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно 

вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата  по чл.54, ал.1 и 55, ал.1 от ЗОП. 

Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на съответните 



критерии за подбор. 

Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за 

изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности:  

        Всеки един от участниците трябва да притежава минимум една собствена или наета 

база, регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на 

Закона за храните.  

      За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

предостави списък за наличните  собствени или наети  обекти за производство и 

търговия с храни –Образец №13 от настоящата документация. 

      Всеки един от участниците следва да притежава минимум едно собствено или наето 

транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ, освен ако не е наемател на стола 

на училището, което провежда процедурата.  

       За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

предостави Декларации – Образец №12 

       Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов или граждански 

договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две лица, 

едното от които готвач. В персонала да бъде включен и шофьор, в случай че храната се 

приготвя извън сградата на училището, което провежда процедурата.За доказване на 

това обстоятелство участникът следва да впише данните и да предостави списък на 

правоспособните лица, които отговарят за извършване на приготвянето и доставката на 

храна. 

        Всеки един от участниците следва да има на разположение технолог по храните за 

изготвяне или съгласуване на предлаганите менюта с изискванията за ученическото 

хранене. 

    За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

предостави документ, доказващ ангажираността на технолога за изпълнение на договора, 

например декларация, заверено копие от договор или др. 

    Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно поне 1 договор с предмет 

приготвяне и доставка на храна за училища или приготвяне на място на храна за 

училища през последните три години. 

    За доказване на това обстоятелство, участникът  представя списък на доставките, 

които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през 

последните три години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 



стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършените доставки– 

Образец №10 ; 

 Всеки участник в процедурата може да представи оферта за всяка обособена 

позиция поотделно или за двете общо. 

         Към офертата задължително се прилагат приложените към документацията 

образци, които са задължителни за участниците за всяка една от обособените 

позиции 

          Посочените по горе технически способности, професионална компетентност и 

правоспособност, необходими за изпълнение на предмета на поръчката са задължителни 

за кандидатите. 

            При участие на обединение, което не е юридическо лице, съответствието  с 

критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, 

включени в него, с изключение на съответната регистрация, представяне на сертификат 

или друго условие,необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидени в договора за създаване на 

обединението съгласно чл.59, ал.6 ЗОП. 

  

 
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 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име:                                                                               Тежест: 

Цена                                                                               Тежест: 70 точки 

Разнообразие на предлаганата храна                         Тежест: 15 точки 

Време за реакция след рекламация                            Тежест: 15 точки 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 28.12.2017 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 ч. 



  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 28.02.2018 г.                      Час: (чч:мм) 14:00 ч. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.01.2018 г. / 14:00 ч. 

  

 




