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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ
Деловодна информация
Партида на възложителя: 2897
Поделение: ________
Изходящ номер: 1323 от дата 20/08/2014
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
Средно общообразователно училище "Вела Благоева"
Адрес
ул. Константин Паница №1
Град
Пощенски код
Страна
Велико Търново
5000
България
Място/места за контакт
Телефон
СОУ "Вела Благоева"
062 642906
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Ангел Янчев, Милка Георгиева
E-mail
Факс
sou_vb_vt@abv.bg
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://velavt.net
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://velavt.net/index.php/2012-03-13-19-43-26

РАЗДЕЛ ІI
Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
Доставка на закуски за децата от подготвителната група и
учениците от I до IV клас на СОУ "Вела Благоева", град Велико
Търново
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
15800000
Осн. предмет

УНП: 4f081efc-f859-44f4-a9b7-1f97228b3b80

Доп. код (когато е приложимо)
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РАЗДЕЛ ІII
Kоличество или обем
Доставка на закуски за 320 деца и ученици в 159 учебни дни.
Прогнозна стойност
(в цифри): 24000 Валута: BGN
Място на извършване
5000 Велико Търново, ул. К. Паница №1, СОУ "Вела Благоева"

код NUTS:
BG321

Изисквания за изпълнение на поръчката
Предложената закуска за децата и учениците от СОУ „Вела
Благоева”, гр. Велико Търново да отговаря на следните
изисквания:
1.Тестената закуска с плънка / млечна, зеленчукова или месна /
или пълнеж от млечни продукти, конфитюр или мармалад.
2.Основният компонент на закуската трябва да включва
разнообразни хранителни продукти и кулинарни изделия, като в
рамките на една седмица да не се повтарят. Закуските могат да
бъдат от следните групи:
в) тестени закуски с ограничено влагане на мазнини - с млечна,
зеленчукова или месна плънка, сиренки, кашкавалки, кифли с
мармалад или конфитюр, кекс, козунак - не повече от веднъж
седмично;
3.Закуските трябва да включват разнообразни продуктови набори
отговарящи на Приложение № 3 към чл. 10, ал. 5 от Наредба № 37
от 21.07.2009 г. на МЗ (в сила от 15.09.2009 г.).
4.Грамажът на закуските и техните компоненти да бъде съобразен с
рецептурите в „Сборник рецепти за ученическите столове и
бюфети”, Христо Юруков и съавтори, издателство „Техника” 2006
г., одобрен от МЗ .
5.Млечните продукти в закуските да са с намалена масленост (от
краве мляко);
6.Доставяните закуски да не са от рода на вафли, морени, чипс и
сладкарски изделия - баклави, торти, пасти и други;
8.Доставяните закуски да се предлагат в полиетиленова или
полипропиленова индивидуална опаковка за еднократно ползване.
9.Доставяните закуски да бъдат произведени в деня на
консумацията.
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите

Срок за получаване на офертите
Дата: 01/09/2014 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Публикувана е в Профила на купувача, на адрес
http://velavt.net/index.php/2012-03-13-19-43-26

УНП: 4f081efc-f859-44f4-a9b7-1f97228b3b80

2

Партида: 2897

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

Офертата трябва да съдържа най-малко:
1. данни за лицето, което прави предложението;
2. техническо предложение;
3. ценово предложение;
4. срок на валидност на офертата.
Съдържанието на офертата се представя в запечатан непрозрачен
плик.

РАЗДЕЛ ІV
Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 01/09/2014 дд/мм/гггг

УНП: 4f081efc-f859-44f4-a9b7-1f97228b3b80
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