
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН СТРАШИМИРОВ” ГР. БУРГАС  

 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

  

№ 1 

гр. Бургас, 05.02.2014г. 

 

 

На основание чл. 147, ал.1, т. 4  от Правилника за прилагане закона за 

народната просвета (ППЗНП) и във връзка с чл. 14, ал. 4, т.2 и  чл.101а, ал.2 от 

Закона за обществени поръчки (ЗОП), в съответствие със справка за приблизителната 

стойност на предвидените доставки на храна в готов за консумация вид, считано от 

06.02.2014 г 

 

Р Е Ш И Х  : 

 

 

1. Откривам процедура за събиране на оферти с публикуване на покана с 

предмет:   

„Доставка на храна в готов за консумация вид, индивидуално опакована – тип 

“закуска”, за учениците  в начален етап: І - ІV клас на ОУ ”Антон Страшимиров” -  гр. 

Бургас. 

 

 Очакваната стойност на поръчката за периода на доставките - от 15.02.2014 г. до 

15.02.2015 г.  е в размер на 40 560 лв. с ДДС. Стойността е изчислена на база 480 

ученика, при 169 учебни дни или при единична цена на закуската в размер на 0, 50 лв. с 

ДДС  

- Код на поръчката, съгласно Класификатора на обществените поръчки: 15800000 

/хранителни продукти и напитки/. 

2.Изисквания за изпълнението на поръчката: Видовете храни предвидени за 

доставка са описани в Спецификация 1, съдържаща съответна информация за вида на 

храната и хранителните продукти и калкулация. 

Храната и хранителните продукти, приготвени и доставени от изпълнителя трябва 

да отговарят на изискванията на БДС, да бъде със съответната кулинарно технологична 

обработка и да бъде приготвена с подходяща форма, вкус, вид и аромат. Храната и 

хранителните продукти трябва да отговаря на изискванията на НАРЕДБА № 37 ОТ 21 

ЮЛИ 2009 Г. ЗА ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ и НАРЕДБА № 9 ОТ 

16 СЕПТЕМВРИ 2011Г. ЗА СПЕЦИФИЧНИТЕ 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.  

Храната и хранителните продукти следва да бъдат приготвени в кухня-майка, 

регистрирана в Областната дирекция по безопасност на храните  по реда на чл.12 от 

Закона за храните.  

Храната и хранителните продукти се доставят от изпълнителя на определеното за 

целта място  - ученически стол на ОУ „Антон Страшимиров” - гр. Бургас.  

Изпълнителят съставя седмично меню с предлаганите от него закуски. 

Доставката на закуските се извършва ежедневно, по писмена заявка на 

възложителя, подадена до изпълнителя до 14.00 ч. на предходния работен ден.   



Заявката включва информация за вида, количеството и разпределението на 

храната  за доставяне.     

Заявената храна се доставя по следния график:  сутрин от 7, 30 ч. до 8, 00  часа.  

Закуските следва да бъдат индивидуално опаковани по подходящ начин, в 

опаковка за еднократна употреба и разпределена според заявката на възложителя. 

Същата се предава на определените за целта служители на възложителя със съставения 

за нея сертификат за качество /търговски документ за храни от животински произход/. 

За предаването се съставя двустранен приемо-предавателен протокол.  

На всяко пето число от месеца, изпълнителят представя на възложителя отчет 

/сборна ведомост/ за доставената храна, съдържащ меню по дати и стойността на 

доставената храна, както и фактура за дължимата сума за плащане. 

Плащането се извършва по банков път, в пет дневен срок от представянето на 

фактурата. 

Стойността на опаковката, разходите за опаковането на храната и транспортните 

разходи за доставка се включват в предложените от участника единични цени на 

храните. 

3. Одобрявам  Документацията за участие в процедурата – от Приложение №1 до 

Приложение № 12 

4.Срок за осъществяване на поръчката от  15.02.2014 г. до 15.02.2015 г. 

5. Място на изпълнение на  поръчката: ОУ ”Антон Страшимиров”- гр. Бургас. 

6.Критерий за избор на изпълнител е „икономически най – изгодно 

предложение”, при следните показатели за определяне на комплексната оценка: 

1. Финансови показатели – максималната оценка по този показател е 80 точки. 

-    Цена за 1 бр. закуска; 

2. Технически показатели – максималната оценка по този показател е 20 точки 

-      Разнообразие на предлаганите артикули 

 При оценката за предложенията първо се разглежда техническата част, след това 

финансовата и накрая двете оценки се обединяват, както следва: 

 

КО = ТО + ФО, където: 

 

КО е комплексната оценка на предложението; 

 

ТО е техническата оценка на предложението с тежест 20%; 

 

ФО е финансовата оценка на предложението с тежест 80 %; 

 

1/.    Финансова оценка на предложението се определя въз основа на предложената 

от участника в процедурата за 1 бр. закуска. 

Финансова оценка на предложението се определя по формулата: 

 

ФО = (Тс.мин./Тс.уч.) х 80 

Където: 

Тс.мин е най-ниската цена за 1 бр. закуска, предложена от участник; 

Тс.уч. е предлагана цена за 1 бр. закуска от проверявания участник. 

 

2/.    Техническа оценка на предложението се определя въз основа на броя на 

артикулите, предложени от участника. 

 Техническата оценка на предложението се определя по формулата: 

 

ТО = (Тс.уч./ Тс.макс.) х 20 

Където: 

Тс.уч. е предлагания брой артикули от проверявания участник. 



Тс.макс. е най-високия брой на артикули, предложени от участник; 

 

7.Документи се приемат от 06.02.2014 г. до 13.02.2014 г., 16, 00 часа, вкл. 

Офертите се отварят и разглеждат на 14.02.2014 г. от комисия, назначена със заповед на 

директора на ОУ ”Антон Страшимиров” гр. Бургас. 

         8.На основание чл.101а, ал.2 от ЗОП офертите да се съберат чрез публична покана, 

публикувана на Портала за обществени поръчки. 

 

Препис от настоящото решение да се връчи  на длъжностните лица за 

изпълнение. 

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично. 

    

ЕЛЕНА НАЧЕВА 

ДИРЕКТОР 

НА ОУ ”АНТОН СТРАШИМИРОВ” 

ГР.БУРГАС  
 

 


