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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: 01266

Поделение: ________

Изходящ номер: ОП-7001-5 от дата 21/03/2014

Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:

Възложител
СО - Район "Нови Искър"

Адрес
ул. "Искърско дефиле" 123

Град Пощенски код Страна
Нови Искър 1281 България

Място/места за контакт Телефон
отдел "ПНАО и ГРАО" 02 9917635

Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Толя Евлогиева

E-mail Факс
info@novi-iskar.bg 02 9917623

Интернет адрес/и (когато е приложимо)

Адрес на възложителя:
www.novi-iskar.bg

Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана  

поканата):

http://www.novi-iskar.bg/publichni-pokani.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката

Строителство Доставки Услуги

Кратко описание
“Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали 

за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и транспортиране на 

приготвената храна от кухните майки до детските градини /ОДЗ и 

ЦДГ/ на територията на район “Нови Искър”

Общ терминологичен речник (CPV)

Осн. код Доп. код (когато е приложимо)

Осн. предмет 15000000

Доп. предмети 39800000
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РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем
Комплексна доставка на хранителни продукти и хигиенни материали 

за общински детски градини /ОДЗ и ЦДГ/ и транспортиране на 

приготвената храна от кухните майки до детските градини /ОДЗ и 

ЦДГ/ на територията на район “Нови Искър”, подробно описани в 

документацията за участие

Прогнозна стойност

(в цифри): 66000   Валута: BGN

Място на извършване

СО - Район "Нови Искър" код NUTS:  

BG411

Изисквания за изпълнение на поръчката
Изисквания за икономически и финансови изисквания към участника: 

- Заверени копия от годишните финансови отчети за последните 3 

(три) финансови години /2011, 2012 и 2013г./, в зависимост от 

датата, на която участникът е учреден или е започнал дейността 

си. Представянето на отчети за приходите и разходите и баланси 

не се изисква, когато същите са публикувани в Търговския 

регистър на Агенцията по вписванията. В последния случай 

съответното обстоятелство следва да бъде изрично посочено от 

участника.  Когато публикуването на финансовите отчети се 

изисква от законодателството на държавата, в която те са 

установени, данните могат да са ползват от публикацията. В 

случай, че публикуването на съответните документи не се изисква 

от законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, необходимо е да се представят еквивалентни документи, 

доказващи финансовото му състояние. - Справка/ информация 

(свободен текст) за оборота от договори за доставки на 

хранителни продукти/ хигиенни материали за последните 3 (три) 

финансови години /2011, 2012 и 2013г./, в зависимост от датата, 

на която участникът е учреден или е започнал дейността си.

Изисквания за техническите възможности и/ или квалификация : 

Заверено копие на система за управление безопасността на храните 

– НАССР и система за управление на качеството по стандарт 

ISO /или еквивалентен/ с област на приложение предмета на 

поръчката и/ или „Складиране, транспорт и търговия на едро на 

хранителни продукти” издаден на същия адрес, където е 

регистрацията по чл. 12 от Закона за храните на обекта. Заверено 

копие на удостоверения за регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадени 

от компетентните органи, съгласно нормативните изисквания към 

момента на издаването им (РВМС, РИОКОЗ, ОБДХ, РЗИ) за търговия с 

храни, обхващащо групите храни, за които кандидатът участва. 

Копие на документ за собственост, респ. договор за наем на 

складовата база, находяща се на територията на град София. Копие 

на удостоверение за регистрация на обекта за производство и 

търговия на храни по Закона за храните с обхват и област на 

приложение обекта на поръчката на името на кандидата. Копие на 

документ за собственост, респ. договор за наем на транспортното 

средство за хранителни продукти/ хигиенни материали. Копие на 

документ, доказващ регистрация на транспортното средство/ ва в 

РЗИ или БАБХ, отговарящо на нормативните изисквания за доставка 

на хранителни продукти. Не по-малко от 2 /два/ договора като 

главен изпълнител за доставки на хранителни продукти/хигиенни 
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материали (в зависимост от предмета на обособената позиция, за 

която кандидатства), изпълнени през последните 3 (три) финансови 

години /2011, 2012 и 2013г./, в зависимост от датата, на която 

участникът е учреден или е започнал дейността си. Към посочените 

в списъка договори участникът може да приложи референции 

(препоръка за добро изпълнение).Екипа, отговорен за изпълнение 

на обществената поръчка, Всеки участник следва да разполага с 

нает персонал за изпълнение на поръчката. В персонала следва да 

бъде включен поне 1 /един/ шофьор, притежаващ свидетелство за 

правоуправление на МПС, категория „В” или „С” – прилагат се 

заверени-Копия на трудови/ граждански договори; Удостоверения; 

Сертификати; Трудови книжки; Референции и др. 

И други документи, съгласно документацията за участие.

Критерий за възлагане

най-ниска цена икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
Предлагана цена - 60т.

Срок за изпълнение на конкретна възложена доставка - 30т.

Срок за отстраняване на рекламации - 10

Срок за получаване на офертите

Дата: 28/03/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00

Да НеЕвропейско финансиране

Допълнителна информация

Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени  

на посочения интернет адрес или друго:

Документация за участие в размер на 12,00 лв. с ДДС се закупува 

всеки работен ден от 08.30-17.00ч. от Фронт офис на Район „Нови 

Искър”, гр. Нови Искър, ул. Искърско дефиле 123 до 28.03.2014г. 

Документацията може да се заплати и по банков път, по сметка на 

СО-район «Нови Искър»- IBAN: BG72SOMB91303124904501, BIC: 

SOMBBGSF, обслужваща банка, Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, 

ул. “Денкоглу” № 28. Документация за участие в процедурата може 

да бъде намерена на интернет адрес: www.novi-iskar.bg

Гаранцията за участие в процедурата е на стойност 

660,00лв. /шестстотин и шестдесет лева/ и се представя в една от 

следните форми:

- парична сума, внесена по сметка на СО-район «Нови Искър»- 

IBAN: BG63SOMB91303324904501, BIC: SOMBBGSF, обслужваща банка, 

Общинска банка АД, клон „Денкоглу”, ул.Денкоглу” № 28.

- в брой на касата на СО-район «Нови Искър».

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)

Дата: 28/03/2014 дд/мм/гггг
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