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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

1000 София, ул. Леге 4 
факс: 940 7078 

e-mail: rop(5)aop.bg, e-rop@aop.bq 
интернет адрес: http://www.aop.ba 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА 

Д Е Л О В О Д Н А И Н Ф О Р М А Ц И Я 

Деловодна информация 
Партида на възложителя: 4760 
Поделение: ОДЗ "Ралица" 
Изходящ номер: 152 от дата 14/03/2014 
Коментар на възложителя: 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско 
заведение „Ралица", финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица" и 
доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" -
финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г." 

РАЗДЕЛ I: В Ъ З Л О Ж И Т Е Л 

1.1) Наименование, адреси и място/места за контакт: 
Възложител 
Обединено детско заведение „Ралица" 
Адрес 
ул."Никола Вапцаров № 8А 
Град Пощенски код Страна 
Кричим 4220 Република 

България 
Място/места за контакт Телефон 
Обединено детско заведение 03145 2480 
„Ралица" 
Лице за контакт (може и повече от едно лице) 
Янка Стефанова Маринова 
E-mail Факс 
odz ralica@abv.bg 03145 2351 
Интернет адрес/и (когато е приложимо) 
Адрес на възложителя: 
www.krichim.bg 
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана 
поканата): 
http://krichim.bg/web/optk.html 

РАЗДЕЛ II 

Обект на поръчката 
~\ Услуги П Строителство 53 Доставки ~\ Услуги 

Кратко описание 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско 
заведение „Ралица", финансирана от бюджета на ОДЗ „Ралица" и 
доставка на плодове и зеленчуци по схема „Училищен плод" -
финансирана от Държавен фонд земеделие през 2014 г.", с обща 
прогнозна стойност до 43 160 лв. /четиридесет и три хиляди сто и 
шестдесет лева/ без ДДС, разделена на шест самостоятелно 
обособени позиции както следва: 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1: МЛЯКО; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2: МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ /БЕЗ МЛЯКО/; 
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ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 3: МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ, РИБА И РИБНИ 
ПРОДУКТИ, ЯЙЦА /БЕЗ КОНСЕРВИ/; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 4: ПРЕСНИ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ /БЕЗ КОНСЕРВИ/; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 5: ХЛЕБАРСКИ ПРОДУКТИ; 
ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ б: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ИЗРИЧНО НЕ ПОСОЧЕНИ В 
ДРУГИ ПОЗИЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КОНСЕРВИ. 

Общ терминологичен речник (CPV) 
Оси. код Дои. код (когато е приложимо) 

Осн. предмет 15000000 

Доп. предмети 15511100 
15551300 
15540000 
15530000 
15550000 
15100000 
15220000 
03142500 
03220000 
15612500 
15300000 
15890000 

РАЗДЕЛ III 

Количество или обем 
Подробно описано в Приложение № 1 - Технически спецификации от 
документацията за участие. 
Прогнозна стойност 
(в цифри): 43160 Валута: BGN 
Място на извършване 
Град Кричим, община Кричим, област Пловдив, Република България, код NUTS: 
като доставките се осъществяват франко склада на Обединено детско BG421 
заведение "Ралица" - ул. „Никола Вапцаров" № 8А 

Изисквания за изпълнение на поръчката 
1. Общи изисквания 
1.1. Подлежащите на доставка хранителни продукти да отговарят на 
изискванията на Закона за храните, Наредба № 2 от 7 март 2013 г. 
за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в 
детските заведения и детските кухни, Наредба № б от 10 август 
2011 година за здравословното хранене на децата на възраст от 3 
до 7 години в детски заведения, Наредба № 9/16.09.2011 г. за 
специфичните изисквания към безопасността и качеството на 
храните, предлагани в детските заведения и училищата изд. от 
МЗХ, Наредба № 5/25.05.2006 г. за хигиената на храните, издадена 
на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за храните и Наредба 
№16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрола за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, изд. от МЗХ, Наредба 
№ 23 от 17 май 2001 г. за изискванията за етикирането и 
представянето на храните, Наредба № 1/09.01.2008 г. за 
изискванията за търговия с яйца за консумация, на изискванията, 
посочени в Техническата спецификация, както и на други приложими 
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към момента на доставката закони, подзаконови актове, стандарти 
за качество и всички други нормативни и ненормативни актове и 
разпоредби, гарантиращи качественото изпълнение на предмета на 
поръчката и качеството и годността за консумация на хранителните 
продукти, предмет на поръчката. 
1.2. Участникът определен за изпълнител трябва да осигури 
възможност за приемане на заявки всеки работен ден от 8:00 до 
17:00 часа. 
1.3. Доставките се извършват от участника определен за 
изпълнител със собствен транспорт и за собствена сметка, франко 
склада на възложителя посочен в съответната заявка. 
1.4. Доставките се извършват в работното време на Възложителя. 
1.5. Доставяните хранителни продукти да бъдат придружени с 
декларация за съответствие на качеството или сертификати, 
удостоверяващи съответствието на стоките със приложимите 
спецификации и стандарти. 
1.6. Участникът да осигури добър търговски вид на подлежащите 
на доставка артикули; 
1.7.Всеки доставен продукт да бъде с остатъчен срок на годност 
към датата на доставка не по-малко от 80 % и да е придружен от 
експертен лист или сертификат за качество, сертификат за 
произход, документ за произход или друг аналогичен документ (за 
хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за 
храните); 
1.8.Участникът да гарантира пълна подмяна на артикулите с 
отклонение в качеството; 
1.9.Участникът да бъде в състояние да доставя конкретно заявени 
количества до крайния получател; 
2. Минимални изисквания към участниците: 
2.1.Участникът следва да е изпълнил минимум 1 договор за 
доставка, сходен с предмета на съответната обособена позиция, за 
която е подадена оферта, за последните три години считано от 
датата, посочена като крайна дата за подаване на офертите; 
2.2.Участникът следва да притежава валидни Удостоверения за 
регистрация съгласно чл.12 от Закона за храните, издадени БАБХ, 
както следва: 
- Удостоверение за регистрация на минимум 1 /едно/ 
специализирано транспортно средство. 
Критерий за възлагане 
• най-ниска цена 3 икономически най-изгодна оферта 
Показатели за оценка на офертите 

1. П1 - срок на доставка40 % 
2. П2 - срок на отсрочено плащанеЮ % 
3. ПЗ - срок за реакция в случай на рекламация20 % 
4. П4 - предложена ценаЗО % 
Срок за получаване на офертите 
Дата: 25/03/2014 дд/мм/гггг Час: 17:00 

Европейско финансиране Да • Не СЗ 
Допълнителна информация 
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени 
на посочения интернет адрес или друго: 
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РАЗДЕЛ IV 

Срок на валидност на публичната покана (включително) 
Дата: 25/03/2014 дд/мм/гггг 
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