ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ” – ГР. ПАНАГЮРИЩЕ
Ул. „Стефан Финджеков” № 1; тел: 0357 / 6 20 80;

ОБЯВА
ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”– гр. Панагюрище
ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Предмет и обект на настоящата обществена поръчка са: ДОСТАВКА НА
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ, ЗА НУЖДИТЕ НА ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”– ГР.
ПАНАГЮРИЩЕ, СЛЕД ПРЕДВАРИТЕЛНИ ЗАЯВКИ, ВКЛЮЧВАЩО: 1.МЕСО,
МЛЯКО, РИБА, МЕСНИ И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ, 2. ПЛОДОВЕ, ЗЕЛЕНЧУЦИ
И КОНСЕРВИ 3. ДРУГИ ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ И 4. ХЛЯБ И ХЛЕБНИ
ПРОДУКТИ.
Количествата на отделните продукти и периодичността на доставка са
разписани подробно в Техническата спецификация на обществената поръчка.
Изисквания към качеството на доставката: Доставяните видове и количества
хранителни продукти да са І-во качество, с минимален остатъчен гаранционен срок50% и да отговарят на действащите стандарти и нормативна уредба: Закон за храните,
Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство,
транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход;
Наредба № 4 от 19.02.2008г. за специфичните изисквания при производството,
съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и
пускане на пазара на мляко и млечни продукти. Наредба № 9 от 16.09.2011г. за
специалните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани
мероприятия за деца и ученици. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословното
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските заведения, Наредба №
23/19.07.2005г. за физиологичните норми за хранене на населението, Наредбата за
изискванията за етикетирането и представянето на храните, приета с ПМС № 136
/19 юли 2000 г., Наредба № 5 от 25.05.2006г. за хигиената на храните (обн.ДВ, бр.55 от
2006г.). Храните се транспортират и предават на съответните длъжностни лица в
учрежданието, предмет на настоящата поръчка, с документ, удостоверяващ произхода
на храната, издаден от обекта на произход, регистриран по реда на чл.12 от Закона за
храните /ЗХ/.
Продуктите се доставят на адреса на ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ” – гр.
Панагюрище: ул. „Стефан Финджеков” №1 / централна сграда/ и ул. „Петко Мачев” №
9 / филиална сграда/, с транспорт на Изпълнителят.
УСЛОВИЯ НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ:
1.Липса на обстоятелства по чл.54,ал.1,т.1-5 и 7 от ЗОП.
2.Минимални изисквания към техническите възможности за доставката:
Участникът трябва да е изпълнил през последните три години поне един договор за
доставка на хранителни продукти. Участникът трябва да представи доказателства, че
разполага с обект или обекти, собствени или наети необходими за изпълнението на
поръчката. Всеки участник трябва да представи доказателства за наличие на
необходимата за изпълнение на поръчката техника. Участникът трябва да има въведена
система за управление безопасността на храните или система за анализ на опасностите
и критични контролни точки - НАССР, а когато цялостното внедряване на система е

неприложимо – процедури в съответствие с принципите на системата за анализ на
опасностите и критични контролни точки.
СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
Желаещите да участват в процедурата за възлагане на поръчката подават лично,
чрез упълномощено лице, или по пощата с обратна разписка офертите на адреса на
Възложителя: ДГ «РАЙНА КНЯГИНЯ»,
гр. ПАНАГЮРИЩЕ, ул. „Стефан
Финджеков” №1 в срок до 15:00 часа на 23.03.2018 г.
Оферта могат да подадат всички български или чуждестранни физически или
юридически лица, включително техни обединения. Допуска се използването на
подизпълнител.
СРОКЪТ НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ: 90 /деветдесет/ календарни дни.
Получаването, разглеждането и оценяването на офертите се извършва от
длъжностни лица, определени от Възложителя със заповед,поименно,с определен срок
за извършване на работата и място за съхранение на документите свързани с
обществената поръчка.
Срокът за изпълнение на поръчката е 12/дванадесет/ месеца от датата на сключване на
договор.
Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 2% (два процента) от прогнозната
стойностна на поръчката без ДДС, може да бъде депозит или банкова гаранция.
КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЛАГАНЕ: ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ
КАЧЕСТВО/ЦЕНА .
ДАТА И ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ: 29.03.2018 г., 9:00 ч
ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ:
Неразделна част от документацията на обществената поръчка, освен настоящата
Обява, са Техническата спецификация, Информация за поръчката и Приложения,
образци документи, публикувани на интернет страницата на ДГ „РАЙНА КНЯГИНЯ”-/
www.odz-rk.com/.

