
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ "ХРИСТО БОТЕВ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000523989

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр. Русе

Пощенски адрес:
ул. АЛЕКСАНДРОВСКА №.3

Пощенски код:
7000

код NUTS
BG323 Русе

Лице за контакт

Teodor Ivanov KOTSEV

Електронна поща:
sou_botev_rs@abv.bg

Телефон:
+359 893305750

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.sou-botev

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/30830

I.2) Комуникация

Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп на: (URL)

URL
https://app.eop.bg/today/258706

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

електронно посредством: (URL)
https://app.eop.bg/today/258706



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

„Доставка на готови единично опаковани закуски за учениците от І до ІV клас през 2023 година”

II.1.2) Основен CPV код

15813000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Предметът на обществената поръчка е доставка на подкрепителна закуска (без плодове, зеленчуци, мляко и
млечни продукти) за подпомагане храненето на  учениците от І до ІV клас в СУ "Христо Ботев" - Русе през 2023
година.
Прогнозен брой ученици -300 бр.

Прогнозен брой учебни дни - 168 дни.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
49000

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

не

II.2) Описание

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15813000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG323 Русе

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Обществената поръчка има за цел да се избере изпълнител за доставка на подкрепителна закуска (без плодове,
зеленчуци, мляко и млечни продукти) за подпомагане на храненето на учениците от първи до четвърти клас в СУ
"Христо Ботев" - Русе за учебните дни на 2023 година съгласно предварителна заявка от възложителя.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност



Стойност, без да се включва ДДС
49000

Валута
BGN

II.2.7) Информация относно опциите

Опции
не

II.2.8) Информация относно средства от Европейския съюз

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз
не

Раздел ІІІ: Изисквания за лично състояние и критерии за подбор

III.1.1) Изисквания за личното състояние



Основания за задължително отстраняване, наличието на обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1-7 от ЗОП за участник,
когато:
1. е осъден с с влязла в сила присъда, за престъпление по чл. 108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217,
чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или
трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно
осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях към държавата или към общината по седалището на
възложителя и на участника, или аналогични задължения съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;

5. е установено, че:

а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва декларираната липса на основания за
отстраняване или декларираното изпълнение на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на основания за отстраняване
или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл.
62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13,
ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на
компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

Основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника и за членовете на неговите
управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите,
удостоверяващи правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се
отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано юридическото лице,
ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му. В тези случаи, когато участникът, или
юридическо лице в състава на негов контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по
пълномощие, основанията по т. 1, 2 и 7 се отнасят и за това физическо лице.
Лицата, които представляват участника и лицата, които са членове на управители и надзорни органи на участника
са посочени в чл.40 от ППЗОП.
Възложителят отстранява от участие в процедурата и участници, за които са налице основания съгласно чл. 107 от
ЗОП, основания по чл. 3. т.8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици
/ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС/, освен ако попада в изключенията на чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, и основания по чл. 69
от Закона за противодействие на корупцията и незаконно придобито имущество, заемало висша публична
длъжност, което в последната една година от изпълнението на правомощията или задълженията си по служба е
участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на
българската държава, няма право в продължение на една година от освобождаването си от длъжност да участва
или да представлява физическо или юридическо лице в такива процедури пред институцията, в която е заемало
длъжността, или пред контролирано от нея юридическо лице.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние

III.1.3) Технически и професионални способности

Участниците следва да разполагат с минимум едно МПС за изпълнение на поръчката, което е регистрирано в
ОДБХ

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Участниците следва да притежават разрешение за търговия и производство с групи храни, предмет на поръчката,
съгласно изискванията на чл. 23 от Закона за храните (в сила от 09.06.2020 г.м обн. ДВ, бр. 59/09.06.2020 г. изм. и
доп. ДВ, бр. 65/21.07.2020 г.). Съгласно §5 от Закона за храниет издадените до влизането в сила на този закон
удостовеления за регистрация на обекти за производство и търговия с храни запазват действието си за срока, за
който са издадени.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки



Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания или за стопански субекти, чиято основна цел е
социалното и професионалното интегриране на хора с увреждания или хора в неравностойно положение
не

Раздел ІV: Административна информация

IV.1) Срок за получаване на офертите

Дата
19-декември-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
3

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
21-декември-2022

Час
10:00

Място
В системата

Възложител

Име и фамилия:

Теодор Коцев

Длъжност:

Директор на СУ "Христо Ботев"


	

