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: [ ]

Възложител: ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН,
гр.В.Търново
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: [00653]
Адрес: [ул.”Цанко Церковски” № 10]
Лице за контакт : [Татяна Данчева]
Телефон: [062 621516; 062 630511 ]
E-mail: [vtpgt@abv.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
[х] Доставки
[] Услуги
Предмет на поръчката: [“Доставка на хранителни продукти за нуждите на

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр.Велико
Търново „]
Кратко описание: [В предмета на обществената поръчка се включва доставката на : захар и
захарни изделия, закуски и хляб, млечни продукти, плодове и зеленчуци, сухи продукти,
мазнини, подправки, ядки, месо и месни продукти, яйца, риба и морски дарове, консерви и
др.артикули. Прогнозните количества за всеки артикул са посочени в Техническа спецификация
– Приложение №1 от документацията ]
Прогнозните количества и видове артикули са посочени в Техническата спецификация –
Приложение №1 от документацията
Срокът за изпълнение на поръчката е 12 (дванадесет) месеца, считано от датата на
сключване на договора за възлагане на обществена поръчка.

Място на извършване: [Доставките се извършват на територията на ПРОФЕСИОНАЛНА
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ГИМНАЗИЯ ПО ТУРИЗЪМ „ Д-Р ВАСИЛ БЕРОН”, гр.Велико Търново ]
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [ 69 000 ]
Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [х] Не
Номер на обособената позиция: [ ]
Наименование: [……]
Прогнозна стойност (в лв., 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 участниците да не са налице обстоятелствата по чл. 54,
ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП и чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП.
Участникът следва да предостави (декларира) в част ІІІ., буква „Г” от Единния европейски
документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона
за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Съгласно чл. 60, ал.1 ЗОП
участникът следва да е вписан в регистъра по чл.12 от Закона за храните (а за чуждестранни
лица – в аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са
установени), като удостоверението по чл.12 от ЗХ, трябва да включва групите храни, съответни
на тези по предмет на обществената поръчка]
За доказване на съответствието участниците посочват в ЕЕДОП № на удостоверение и № по ред
в регистъра - Част ІV, Раздел А, 1
Икономическо и финансово състояние: [не се посочват изисквания]
Технически и професионални способности: [Участникът да е изпълнил дейности с предмет и
обем , идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на
подаване на офертата. Под дейности, „сходни с предмета” на поръчката се разбират доставки,
включващи минимум половината от обхванатите групи храни, а именно: мляко и млечни
продукти; месо и месни продукти; риба, рибни продукти и други морски продукти; яйца и яйчни
продукти; масла и мазнини; зърнени храни и храни на зърнена основа; варива; зеленчуци;
плодове; захар,захарни и шоколадови изделия, мед; подправки; други храни. Под дейности,
„сходни с обема” на поръчката се разбира доставката на минимум половината от прогнозните
количества на същите групи храни.
За доказване на съответствието с изискването, Участникът предоставя (декларира) в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП): списък на доставките, идентични или
сходни с предмета на поръчката, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата, с посочване на стойности, датите и получателите, заедно с доказателства за
извършената доставка, съгласно чл. 64, ал. 1, т.2 от ЗОП – Част ІV, Раздел В, 1б.
Доказателствата могат да бъдат под формата на: удостоверение/референция, издадени от
получателя или от друг компетентен орган и/или чрез посочване на публичен регистър, в който е
публикувана информация за извършената доставка или други документи доказващи
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извършената доставка.]

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета на трети лица,
независимо от правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с
икономическото и финансовото състояние, техническите способности и професионалната
компетентност.
Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще
разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите лица задължения.
Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването
на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата.
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.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи
липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и съответствието с
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите, ако
има такива.

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: [Ценови показател - обща сумарна цена]
Тежест: [ 60 ]
Име: [Качествен показател – Срок за отстраняване
на несъответствия на доставените продукти]
Тежест: [ 40 ]
Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [10/04/2017]

Час: (чч:мм) [16:00]
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Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [05/05/2017]

Час: (чч:мм) [16:00]

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) [11/04/2017]

Час: (чч:мм) [14:00]

Място на отваряне на офертите: [В сградата на ПГТ „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново,
ул.”Цанко Церковски” № 10]
При непостъпване на минимум три оферти възложителят ще удължи срока за получаване на
оферти до 16:00ч. На 13/04/2017г. и съответно отварянето им ще се извърши на 18/04/2017г. от
10:00 часа.

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): [……]
Офертата и документите, свързани с участието в обществената поръчка, се представят най-късно
до 16:00 часа на 10/04/2017г.от участника, или от упълномощен от него представител - лично
или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на
адрес: гр. Велико Търново, ПГТ „Д-р Васил Берон”, гр. Велико Търново, ул.”Цанко Церковски”
№ 10“.
При непостъпване на минимум три оферти на основание чл.188, ал.2 ЗОП възложителят ще
удължи срока за получаване на оферти до 16:00ч. На 13/04/2017г. и съответно отварянето им ще
се извърши на 18/04/2017г. от 10:00 часа.
Получените оферти се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват участниците
в поръчката или техни упълномощени представители.
Офертите следва да се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват:
1). наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо;
2). адрес за кореспонденция, телефон и по възможност - факс и електронен адрес;
3). наименованието на поръчката
На опаковката се записва „Оферта за участие на обществена поръчка чрез публикуване на обява
с предмет: „………………….”
Опаковката на участника, следва да съдържа следните документи:
1. Заявление за участие по опис на документите и информация, съдържащи се в офертата
– по Примерен образец №1.
2. Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) (Образец №2).
Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за
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подбор, чрез представяне на Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
3. Пълномощно на лицето, упълномощено да представлява участника в настоящата
обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата, които имат право на това,
съгласно документите му за съдебна регистрация). Пълномощното следва да съдържа всички
данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично изявление, че
упълномощеното лице има право да подпише офертата и да представлява участника в
обществената поръчка.
4. При участници обединения - документ (договор/споразумение за създаване на
обединението - оригинал или нотариално заверен препис).
5. Техническо предложение за изпълнение на поръчката, съгласно Образец №3.
6. Ценово предложение, съгласно Образец №4.

Дата на настоящата обява
Дата: 03/04/2017

Възложител
Трите имена: Татяна Дончева Данчева
Длъжност: [Директор на ПГТ „Д-р Васил Берон”]
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