СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„Св.ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
с. Абланица, община Хаджидимово
e-mail:souablanica@abv.bg, www.sou-ablanica.com

ЗАПОВЕД
№ РД-08-657/25.07.2016 г.
На основание чл. 147, ал.1,т.1 от ППЗНП
и чл.20, ал. 3, т.2
от Закона за обществените поръчки

ОТКРИВАМ:
процедура по избор на изпълнител за извършване на услуга с предмет:
Доставка на храна по предварителна заявка по обособени позиции:
1. Обособена позиция 1: Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна
заявка за обедно хранене за учениците , участващи в целодневна организация на учебния
процес I-VII клас на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица”
2. Обособена позиция 2: Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/,
включително млечно- кисели продукти за учениците от начален етап I-IV клас на
СОУ„Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица”
Правно и фактическо основание за откриване на процедурата:
чл.20, ал. 3,т.2 от Закона за обществените поръчки
по реда за възлагане чрез събиране на оферти

ОДОБРЯВАМ:
1.Документация за участие в процедура за възлагане на услуга с предмет :
„ Доставка на храна по предварителна заявка по обособени позиции:
Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна
заявка за обедно хранене за учениците , участващи в целодневна организация на
учебния процес I-VII клас на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица”
и
Обособена позиция 2: „Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/,
включително млечно- кисели продукти за учениците от начален етап I-IV клас на
СОУ„Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица”.
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Документацията е неразделна част от настоящата заповед.

2.Прогнозна стойност и обем на обществената поръчка:
а/ Прогнозна стойност
Общата прогнозна стойност на поръчката е до 50 500,00 лв
/ петдесет хиляди и петстотин лева /с вкл. ДДС или 42 083.33 лв / четиридесет и две
хиляди и осемдесет и три лева и 33 ст / без ДДС както следва :
По обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна
заявка за обедно хранене за учениците , участващи в целодневна организация на
учебния процес I-VII клас на СОУ „Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица”
индикативна стойност: до 40 500.00 лв /четиридесет хиляди и петстотин лева / с
ДДС или 33 750.00 лв /тридесети три хиляди седемстотин и петдесет лева / без ДДС
По обособена позиция 2: „ Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/,
включително млечно- кисели продукти за учениците от начален етап I-IV клас на
СОУ„Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица”
индикативна стойност: до 10 000.00 лв /десет хиляди лева / с ДДС или 8 333.33 лв
/осем хиляди триста тридесет и три лева и 33 ст./ без ДДС
б/Прогнозно количество:
 Ежедневна доставка на закуска за 125 ученици от І до ІV клас – 160 учебни дни ;
 Ежедневна доставка на обяд за 110 ученици от І до VІІ клас – 160/170 учебни дни
/ Броя на заявените закуски и обяди могат да се променят ежедневно , според броя на
присъстващите ученици за деня/.
3.Срок за изпълнение на поръчката :
По Обособена позиция 1: „Доставка на готови ястия – кетъринг по предварителна
заявка за обедно хранене в СОУ„Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица” от датата на
сключване на договора /15.09.2016 г./ до 15.06.2017 г.
Прогнозен брой учебни дни за периода – 160 дни/доставки за І-ІV клас , 170
дни/доставки за V-VІІ клас
По Обособена позиция 2: „Доставка на закуска и / или плод, и или мляко /чай/,
включително млечно - кисели продукти за учениците от начален етап в
СОУ„Св.Паисий Хилендарски” с. Абланица” от 15.09.2016 г. до 31.05.2017 г
Прогнозен брой учебни дни за периода - 160 дни/доставки.
4.Дейности при изпълнение на настоящата процедура, приложими при
процедурите по чл.20, ал. 3, т.2 от Закона за обществените поръчки:
 Изготвяне на заповед на Възложителя за откриване на процедурата, определяне
реда за нейното провеждане, одобрение на документацията за участие в процедурата и
определяне на комисия за събиране, разглеждане и оценка на офертите;
 Изготвяне на документация за участие;
 Изготвяне на пълно описание на обекта на поръчката;
 Изготвяне на образци на документи, в т.ч. образци на: оферти за участие,
декларации по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП, проект на договори, технически предложения,
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