BG-Ямбол
ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ, ул.
Ст.Караджа №72, За: ГЕНО НИКОЛОВ СТАЙКОВ, БЪЛГАРИЯ 8600, Ямбол,
Тел.: 046 664095, E-mail: soukoyambol@mail.bg, Факс: 046 664095
Място/места за контакт: Ямбол
Интернет адрес/и:
Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.souko-yambol.eu.
Адрес на профила на купувача: www.souko-yambol.eu.
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Доставки
КРАТКО ОПИСАНИЕ:
„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни
групи и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до V клас при целодневна
организация на обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2015
г. - 31.05.2016 г.“ Прогнозната стойност на поръчката се основава на 155 учебни дни за децата
в подготвителните групи и учениците от I клас и на 160 учебни дни за учениците от II - IV
клас за учебната 2015 – 2016 г. Възложителят има право ежедневно да променя броя на
заявените закуски и обяди според броя на присъстващите ученици.

КОД СЪГЛАСНО ОБЩИЯ ТЕРМИНОЛОГИЧЕН РЕЧНИК (CPV):
55524000 (FA03)
Описание:
Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и бюфети (За училища )
КОЛИЧЕСТВО ИЛИ ОБЕМ:
„Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или плодове) на децата от подготвителни групи
и учениците от І до IV клас и обяди на ученици от I до V клас при целодневна организация на
обучение в СОУ „Св.Климент Охридски", гр. Ямбол за периода 16.09.2015 г. - 31.05.2016 г.“
по обособени позиции както следва: 1. Осигуряване на закуска (мляко, зеленчуци и/или
плодове) в учебните дни на учебната 2015-2016 г. за 35 деца в подготвителни групи и 398
ученици от начална образователна степен (I – IV клас). 2. Осигуряване на обяди в учебните
дни на учебната 2015-2016 г. за 60 ученици от I до V клас при целодневна организация на
обучение. Прогнозната стойност на поръчката се основава на 155 учебни дни за децата в
подготвителните групи и учениците от I клас и на 160 учебни дни за учениците от II - IV клас
за учебната 2015 – 2016 г. Възложителят има право ежедневно да променя броя на заявените
закуски и обяди според броя на присъстващите ученици.

ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:
45185 BGN
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
гр. Ямбол, ул."Ст.Караджа" № 72, СОУ "СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"

NUTS:
BG343
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
1. Участникът трябва да е изпълнил минимум 3 /три/ броя договори през последните 3 /три/
години - 2012 г., 2013 г. и 2014 г. с предмет, сходен на настоящата поръчка. 2. Участникът да
притежава минимум три години дейност в сферата на ученическото столово хранене. 3.
Участникът трябва да разполага с персонал и копия от документи за образование и
професионална квалификация на техническите лица, които са пряко ангажирани с
изпълнението на поръчката. 4. За доказване на техническите възможности за изпълнение на
поръчката, всеки от участниците представя: - документ за собственост или договор за наем на
обект с осигурена собствена или наета база, регистрирана като обект за производство и
търговия с храни съгласно чл. 12 от Закона за храните; - удостоверение от РЗИ или БАБХ за
регистрация на хранителен обект по чл.12 от Закона за храните; - копие от регистрацията на
автомобила/лите в РЗИ или ОДБХ във връзка с &2 от ПЗР на ЗБАБХ. 5. Участникът следва да
представи примерни менюта, заверени с подписа на експерт, съгласно горепосочените
приложения по обособената позиция, като не се допуска повторяемост за 5 дни. Доставяната
храна следва да бъде приготвяна съгласно сборника рецепти за ученическо столово хранене,
издателство Техника, 2012 г. и да се спазват изискванията за съответната възрастова група на
учениците. При приготвяне на обедното меню, всеки участник следва да се съобрази с
изискванията за грамажа за съответните ястия и със специфичните потребности на хранещите
се (ученици от I-ви до V-ти клас). 6. База при съставяне на седмичното меню: да отговаря на
средно дневните препоръчителни продуктови набори, отговарящи на Наредба №
23/19.07.2005 г. за физиологичните норми за балансирано и рационално хранене на децата от
6-18 години. Менюто да се изготвя съгласно изискванията на Наредба № 37 на Министерство
на здравеопазването за Здравословно хранене на учениците и Наредба № 9/16.09.2011г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските
заведения и училищата, обн. ДВ, бр.73/20.09.2011 г. 7. Закуските и обядите да се приготвят в
деня на консумацията и да се доставят при децата и учениците топли. 8. Предлаганите
продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл.
19б, ал. 2 от Закона за храните. 9. Хранителните продукти, с които ще се приготвят закуските
и обядите, да отговарят на изискванията на Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните
изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и
училищата, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиена на храните, издадена на основание чл. 17,
ал. 2 от Закона за храните на МЗ и МЗГ, обн. в ДВ бр. 55/07.07.2006г. в сила от 01.09.2006г. и
Наредба № 108/12.09.2006г. на МЗГ за изискванията за качество и контрол за съответствие на
пресни плодове и зеленчуци и на изискванията за качество и на стандартите на Европейския
съюз респективно Регламент 178/2002 и Регламент № 852/2004 (ЕО). 10. Участникът следва
да гарантира добър търговски вид на предлаганите закуски и обяди, като същите следва да се
доставят в еднократни индивидуални опаковки и се пренасят в термофорни кутии/съдове,
запазващи нейните качества. Когато храната се доставя предварително опакована, то
опаковката трябва да предпазва продукта от външно замърсяване и да не променя
органолептичните му характеристики. Всеки доставен пакетиран хранителен продукт да бъде
етикетиран и маркиран съгласно Наредбата за изискванията за етикетирането и
предоставянето на храните, придружени от търговски документ или сертификат за годност,
качество и произход, съгласно изискванията на Закона за храните. Времето, указано в минути
за реакция при рекламация, да не надвишава едно стандартно училищно междучасие.

КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:
Икономически най-изгодна оферта
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ:

Офертите, които отговарят на обявените от Възложителя условия и бъдат допуснати до
разглеждане, ще бъдат оценявани по следната методика за определяне на комплексната
оценка (КО): I. Критерий за оценка: Критерият за оценка на офертата е "икономически найизгодна оферта". II. Показатели: Показателите за определяне на комплексната оценка на
офертата и относителната им тежест са: 1. Показател 1 – С: максимален брой точки 30
получава офертата на участника, предложил най-ниската цена, изчислена по следната
формула: C= (минимална предложена цена / предложена цена в офертата) * 30 2. Показател 2
– K: максимален брой точки 50 получава офертата на участника с най-разнообразно и найкачествено меню, изчислено по следната формула: К= (получена оценка / максимална
оценка) * 50 Забележка: Оценките са от комисията и са от 1 до 10 точки. 3. Показател 3 – V:
максимален брой точки 20 получава офертата на участника предложил най-кратко време за
реакция при направена рекламация, изчислено по следната формула: V= (най-кратко
предложено време / време за реакция от офертата) * 20 Забележка: Времето за реакция трябва
да бъде в диапазона от 1 до 10 минути, което е съобразено с времето на стандартно
междучасие в училище. III. Методика за оценяване на офертите: Комисията прилага единна
методиката на оценка на всички оферти, отговарящи на критериите за подбор. Участниците
ще бъдат класирани в зависимост от събрания брой точки. Събралия най-голям брой точки
ще бъде класиран на първо място. Офертите ще бъдат оценени по следната формула: КО =
C+K+V, където KO е комплексната оценка на офертата от трите показателя.

СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
21/07/2015 12:00
ЕВРОПЕЙСКО ФИНАНСИРАНЕ:
НЕ
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:
Допълнителна информация на тел. 046/661276 или на интернет-адреса на училището www.souko-yambol.eu, в секция "Профил на купувача".

СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ПУБЛИЧНАТА ПОКАНА:
21/07/2015
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
/разглеждане, оценяване и класиране на предложенията/:
в СОУ"Св.Кл.Охридски", 22 юли 2015 г. от 10.00 часа, ст.103 – главен
счетоводител.

