
ОДЗ"Синчец" - гр.Русе,кв.Средна кула

ЗАПОВЕД

№248 / 2 1 . 03. 2016 г.
гр. Русе

На основание чл. 14, ал. 4, т. 2 и глава 8- а от Закона за обществените поръчки
I. ОТКРИВАМ:

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за
доставка на хранителни продукти по обособени групп храни съгласно Закона за храните
при следните условия:

1. Предмет, изисквания и обхват:
1.1. Предмет на обществената поръчка: "Доставка на хранителни продукти по

обособени групи за нуждите на ОДЗ"Синчец" - гр.Русе,кв.Средна кула
1.2. Изисквания:
Хранителните продукти трябва да отговарят на БДС или на еквивалентни стандарти и

да са придружени с необходимите сертификати. Опаковките трябва да са здрави, с етикети на
български език и да съдържат информация за вида на стоката, производителя, качеството,
дата на производство и срока на годност, съгласно изискванията на Наредба за изискванията
за етикетирането и представянето на храните, като се спазва Закона за храните и Наредба № 6
от 10.08.2011 г., Наредба 9/16.09.2011 г.за здравословното хранене на децата на възраст от 3
до 7 години в детските заведения и Наредба 2 от 19.03.2013 г. за здравословното хранене на
децата на възраст от 0 до 3 години , както и на всички останали законови и подзаконови
актове в тази облает.

Храните при доставката трябва да се придружават от документи, доказващи техния
произход и безопасност; Документът за произход, придружаващ храните при всяка доставка
трябва да съдържа информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи
храната (партиден номер), обект/фирмата производител на храната. При храни с произход
предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. При
храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик.
Документът за произход може да бъде: търговски документ или декларация за съответствие,
или сертификат за произход; При доставките могат да се прилагат и други документи на
български език, доказващи качеството и безопасността на съответните партиди храни.

Доставките следва да се извършват със специализирани транспортни средства,
притежаващи удостоверение за регистрация съгласно Наредба № 9 от 21.03.2005 год. за
условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистьр на обектите с обществено
предназначение, контролирани от регионалните инспекции за опазване и контрол на
общественото здраве.

1.3. Обхват: Доставяне на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ"Синчец" -
гр.Русе,кв.Средна кула при следните позиции:
1. гр."3ърнени храни и храни на зърнена основа',
2. гр.'Зеленчуци-сурови,",
З.гр. "Картофи и кореноплодни",
4.гр."Плодове - пресни,",
5.гр."Мляко и млечни продукти',
б.гр.'Месо и месни продукти"
7.,гр."Други храни",
8.гр."Масла и мазнини',
9. гр.'Варива",
Ю.гр.'Тиба,",
И.гр."Яйца"



12.,гр."Подправки - пресни и изсушени",
13.гр."Месни и месно-растителни консерви",
14.гр. "Захар, и мед"
15.гр."3ахарни изделия и ядки"
16 гр."Преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци"
Обособени позиции 15 - „Захарни изделия и ядки" и 16 - „Преработени и/или консервирани
плодове и зеленчуци" са запазени на основание чл. 16г от ЗОП за участие на специализирани
предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като съдържат продукти, включени в
списъка по чл. 30 от Закона за интеграция на хората с увреждания. В случай, че оферти по
тези две позиции бъдат подадени от лица, конто не са вписани в регистъра воден от
Агенцията за хората с увреждания, техните оферти ще бъдат разгледани само, ако не са
подадени оферти от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или
ако лицето, за което поръчката е запазена, не отговаря на критериите за подбор или офертата
му не отговаря на изискванията на възложителя съгласно настоящата документация (чл. 16г,
ал. 9 от ЗОП).

2. Код съгласно номенклатурата на класификатора на обществените поръчки:
15000000.

3. Вид на процедурата за възлагане на обществена поръчка: възлагане на
обществена поръчка чрез публична покана съгл.чл.14,ал.3,т.2

4. Срок и място за изпълнение на обшествената поръчка:
4.1. Срок за изпълнение: една година от датата на сключване на договор
4.2. Място за изпълнение на обществената поръчка: Доставката на хранителните

продукти ще се извършва франке склада за съхранение на продуктите на ОДЗ"Синчец" -
гр.Русе,кв.Средна кула

5. Начин на образуване на предлаганата цена:
За формирането на крайните предлагани цени на хранителните продукти участниците

трябва да използват метода на крайни пределни цени.
Предлаганите цени трябва да бъдат в лева с включен ДДС, франке мястото на

изпълнение на поръчката. Цената следва да е окончателна и да е посочена за вески артикул от
съответната позиция. Общата прогнозна стойност е 38438 лв,като цената включва и
доставката на храни за осигуряване на храненето на 5 и 6-годишните деца в размер на 10329
лв.Прогнозната стойност е разпределена по групи както следва:
1. гр. "Зърнени храни и храни на зърнена основа',-5300 лв.
2. гр.'Зеленчуци-сурови, -950 лв.
3. гр. "Картофи и кореноплодни", -780 лв.
4. гр."Плодове - пресни,, -4200 лв.
5. гр."Мляко и млечни продукти', -13783 лв.
6. гр.'Месо и месни продукти"-6500 лв.
7. ,гр."Други храни",-140 лв.
8. гр."Масла и мазнини',-480 лв.
9. гр.'Варива",-380 лв.
Ю.гр."Риба и рибни продукти ",-2500 лв.
И.гр."Яйца-1360т
12.,гр."Подправки - пресни и изсушени",-100 лв.
13.гр."Месни и месно-растителни консерви",-105 лв.
14.гр. "Захар и мед-350 лв.
15.гр."3ахарни изделия и ядки"-460 лв.
16 гр."Преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци"-1050 лв.
Възложителя се задължава след издаване на фактура от изпълнителя да заплати стойността на
извършените поръчки в срок до три месеца, следващи отчетния.

6. Срок на валидност на офертата - 90 календарни дни от датата на провеждане на
конкурса.



7. Критерий за оценка на предложенията: Класирането на офертите на участниците
в процедурата за възлагане на обществена поръчка се извършва на база най - ниска
предложена цена за обособена трупа.

8. Изисквания към офертите и изискуеми документа:
А). Към всяка оферта трябва да бъдат представени следните документи:
8.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от

кандидата;
8.2. Заявление за участие (Образец № 1);
8.3. Административни сведения (Образец № 2);
8.4. Копие от документ за регистрация на кандидата или единен идентификационен

код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице
или едноличен търговец;

8.5. Документ за актуално правно състояние на кандидата, издадено от фирменото
отделение на окръжния съд по регистрацията му не по-рано от 1 февруари 2016 г. - оригинал
или заверено от участника копие;

8.6. Документ за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната
агенция по приходите - заверено от кандидата копие;

8.7. Документ за регистрация по БУЛСТАТ - заверено от кандидата копие;
8.8. Документи, доказващи регистрация съгласно чл. 12 от Закона за храните - копия,

заверени от кандидата.
8.9. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Образец № 3);
8.10. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Образец № 4);
8.11. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Образец № 5);
8.12.Декларация за запознаване с обстоятелствата, конто биха повлияли при

изготвянето на офертата (Образец № 6).
8.13. Ценово предложение (образец № 7);
8.14. Оферта (образец № 8);
8.15. Проект на договор (образец № 9) - не се попълва, но се подписва и подпечатва от

кандидата на всяка страница.
8.16. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява

участника в процедурата,както и да представи всички декларации по чл.47-ОБРАЗЕЦ 3,4,5
Б). Изисквания към офертата:
Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от

упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна
разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и електронен
адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

Документите по т. 8.13. и 8.14. се поставят в отделен запечатан непрозрачен плик с
надпис "Предлагана цена", който се поставя в плика в офертата.

10. Място и срок за получаване на документацията за участие в процедурата
Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се

получава до 07.04.2016 г. - до 16.00 часа в ОДЗ"Синчец" - гр.Русе,кв.Средна кула или в
профила на купувача- http://www.odz-sinchec-ruse.com/?page_id=204

11. Срок и място за подаване на офертите
Офертите се приемат до 16.00 часа на 11.04.2016 год., в ОДЗ"Синчец" -

гр.Русе,кв.Средна кула
12. Място и дата за отваряне на офертите
Офертите, представени в определения срок, се отварят на 12.04.2016 год. от 10.00 часа

в ОДЗ"Синчец" - гр.Русе,кв.Средна кула

II. ОДОБРЯВАМ

поканата и документацията за участие в настоящата процедура.



На основание чл. 101 б, ал.2 от Закона за обществени поръчки поканата да бъде
публикувана на портала за обществени поръчки в Агенцията по обществени поръчки и в
профила на купувача в сайта на ОДЗ"Синчец".

На основание чл.22 6,22 в,22 г от ЗОН цялата документация по откриването и
провеждането на процедурата- да.; бъде качена в профила на купувача в сайта на
ОДЗ"Синчец".

f / '

Цветанка Станева Ганчева
Директор на ОДЗ"Синчец'
гр.Русе,кв.Средна кула N


