
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
ДЕТСКА ГРАДИНА "ВЕСЕЛА"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000459078

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Пловдив

Пощенски адрес:
бул. ДУНАВ №.67

Пощенски код:
4003

код NUTS
България 

Лице за контакт

Natalia Ivanova Koeva

Електронна поща:
vesela@dg.plovdiv.bg

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
http://dg-vesela.com/site/

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/33400

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/142220

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/142220



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ВЕСЕЛА" - гр. Пловдив по пет обособени позиции.

II.1.2) Основен CPV код

15000000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

Доставка на хранителни продукти за нуждите на детска градина „Весела“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване на
качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на
правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по
прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата;
Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти.

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
63730

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
5

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

Доставки на мляко и млечни хранителни продукти

Обособена позиция №
1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 



Основно място на изпълнение
Доставките ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в детска градина „ВЕСЕЛА“, гр. Пловдив, бул.

„Дунав“ № 67.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти - мляко и млечни хранителни продукти за нуждите на детска градина „Весела“ -
гр. Пловдив с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското
заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и
нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се осъществява
храненето на децата; Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни продукти.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
23100

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

II.2) Информация за ОП (2)

II.2.1) Наименование

Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Доставките ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в детска градина „ВЕСЕЛА“, гр. Пловдив, бул.

„Дунав“ № 67.

II.2.4) Описание на обществената поръчка



Доставка на хранителни продукти - месо, месни хранителни продукти, риба и яйца за нуждите на детска градина
„Весела“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи
детското заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за
здравето и нормативните актове по прилагането му; Подобряване
качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата; Повишаване на бързината на доставката
при необходимост от хранителни продукти.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
13750

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

II.2) Информация за ОП (3)

II.2.1) Наименование

Доставки на хляб

Обособена позиция №
3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Доставките ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в детска градина „Весела“, гр. Пловдив, бул.

„Дунав“ № 67.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти - хляб за нуждите на детска градина „Весела“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване
на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на
правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по
прилагането му; Подобряване качеството и условията, при които се
осъществява храненето на децата; Повишаване на бързината на доставката при необходимост от хранителни
продукти.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу



Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
4000

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

II.2) Информация за ОП (4)

II.2.1) Наименование

Доставки на пресни плодове и зеленчуци

Обособена позиция №
4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Доставките ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в детска градина „ВЕСЕЛА“, гр. Пловдив, бул.

„Дунав“ № 67.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти - пресни плодове и зеленчуци за нуждите на детска градина „Весела“ - гр.
Пловдив с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на децата, посещаващи детското
заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата, отчитащ изискванията на Закона за здравето и
нормативните актове по прилагането му; Подобряване качеството и условията, при
които се осъществява храненето на децата; Повишаване на бързината на доставката при необходимост от
хранителни продукти.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
11880



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

II.2) Информация за ОП (5)

II.2.1) Наименование

Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти

Обособена позиция №
5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15000000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
България 

Основно място на изпълнение
Доставките ще се извършват до склад за съхранение на продуктите в детска градина „ВЕСЕЛА“, гр. Пловдив, бул.

„Дунав“ № 67.

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Доставка на хранителни продукти - плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти за нуждите
на детска градина „Весела“ - гр. Пловдив с цел: осигуряване на качествена, здравословна и питателна храна на
децата, посещаващи детското заведение; Осигуряване на правилен режим на хранене на децата,
отчитащ изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му;
Подобряване качеството и условията, при които се осъществява храненето на децата; Повишаване на бързината
на доставката при необходимост от хранителни продукти.

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
11000

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

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е на лице което и да е от обстоятелствата по

чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП.

На отстраняване подлежи всеки участник, за когото са налице следните специфични национални основания за

изключване:

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл. 254а – 255а и чл. 256 - 260 НК (чл. 54,
ал. 1, т. 1 от ЗОП);
- нарушения по чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 228, ал. 3 от Кодекса на труда (чл. 54, ал. 1, т. 6

от ЗОП);

- нарушения по чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност в сила от 23.05.2018 г. (чл.

54,ал. 1, т. 6 от ЗОП);

- наличие на свързаност по смисъла на пар. 2, т. 45 от ДР на ЗОП между кандидати/ участници в конкретна

обществена поръчка (чл. 107, т. 4 от ЗОП);

- наличие на обстоятелство 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;

- обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото

имущество.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Възложителят не поставя изисквания за икономическо и финансово състояние.

III.1.3) Технически и професионални способности



1. За обособени позиции № 1, 2, 3, 4 и 5: Участникът следва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано

от датата на подаване на офертата, минимум една дейност, с предмет, идентичен или сходен с този на настоящата

поръчка.

Под „сходен“ предмет следва да се разбира търговия с храни и/или доставка на хранителни продукти.

Участниците декларират съответствието с горепосочения критерий за подбор чрез попълване на част IV, б. В

„Технически и професионални способности” в съответното поле на ЕЕДОП. В това поле участниците следва да

посочат описание на изпълнените от тях доставки през определения от възложителя период с посочване на

дейностите, стойностите, датите, получателите, групи хранителни продукти (видове).

2. Участникът следва да е изпълнил, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата,

минимум 1 (една) доставка на хранителни продукти, от групата храни, които са включени в обособената позиция,

за която подава оферта.

Ако участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, следва да е изпълнил една или повече

доставки за групите храни, които обхващат обособените позиции.

Доказване: При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл.

112, ал. 1, т. 2 ЗОП, участникът определен за изпълнител, съгласно чл. 64, ал.1, т. 2 от ЗОП представя списък на

изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на

стойностите, датите и получателите, заедно с документи, доказващи извършената доставка.

При участие на обединение, което не е юридическо лице се прилагат разпоредбите на чл. 59, ал. 6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията съгласно

чл. 66 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на трети лица, същите следва да отговарят на изискванията съгласно чл. 65

от ЗОП.

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност



Участникът следва да е вписан в публичен национален регистър на бизнес операторите, обектите за

производство, преработка и/или дистрибуция на храни и на хранителните добавки и храните, предназначени за

употреба при интензивно мускулно натоварване, поддържан от Областна Дирекция по безопасност на храните, по

местонахождение на обекта, на основание чл.24, ал.1 от Закона за храните, за групите храни, които са включени в

обособената позиция, за която подава оферта.

- Участникът следва да разполага с обект, регистриран по смисъла на чл. 23 от Закона за храните (ЗХ) (ДВ бр.52 от

9 юни 2020г., изм. и доп. ДВ бр. 13 от 16 февруари 2021 г.) за производство или търговия с хранителни продукти по

групи, за съответната обособена позиция, за която се подава офертата, съгласно § 1, т. 4 от Допълнителните

разпоредби на Закона за храните, вписан в публичния регистър на храните от неживотински произход или

публичния регистър на бизнес операторите, обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни и

на хранителните добавки и храните, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване

поддържани от Областна Дирекция по безопасност на храните, по местонахождение на обекта или ако участникът

е чуждестранно лице – обект с аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър,

съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника.

Забележка: При участие в повече от една обособена позиция, изискването се прилага кумулативно по отношение

на групите хранителни продукти, включени в обособените позиции, за които се подава оферта. Обектът може да

бъде един, но с регистрация за производство и/или търговия с различните групи хранителни продукти, включени

в обособената/ите позиция/и, за която/ито се подава оферта.

Под „производство или търговия с хранителни продукти по групи“ участниците следва да имат предвид следното:

* За Обособена позиция № 1: - производство или търговия с мляко и млечни продукти, масла и мазнини, съгласно

§ 1, т. 4 от ДР на ЗХ;

* За Обособена позиция № 2: производство или търговия с месо и месни продукти, риба, рибни продукти и

други морски храни и яйца и яйчни продукти съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗХ;

* За Обособена позиция № 3: - производство или търговия със зърнено-житни храни, храни на зърнено-житна

основа, варива и печива, съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗХ;

* За Обособена позиция № 4: производство или търговия със зеленчуци - сурови, консервирани,

замразени,изсушени, ферментирали, зеленчукови сокове и плодове - пресни, замразени, изсушени,

консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и компоти, съгласно §

1, т. 4 от ДР на ЗХ;

*За Обособена позиция № 5: производство или търговия със соли, подправки и продукти за подправяне, чай,

какао, готови за консумация кулинарни изделия, ядки и други, съгласно § 1, т. 4 от ДР на ЗХ;

ВАЖНО!!! Възложителят ще приеме издадените до влизането в сила на ЗХ от 09.06.2020 г., удостоверения за

регистрация на обекти за производство и търговия с храни от животински и от неживотински произход с обхват на

регистрацията, включващ хранителни продукти по групи, за съответната обособена позиция, за която се подава

офертата по смисъла на чл. 12 от ЗХ (отм. ДВ. бр.52 от 9 Юни 2020г.), т.к. на основание § 5 от ПЗР на ЗХ, същите

запазват действието си за срока, за който са издадени.

Участниците декларират съответствията с горепосочените критерии за подбор чрез попълване на част ІV, б. А

„Годност“ в съответното поле на еЕЕДОП.

В това поле участниците посочват № и дата на удостоверението на регистрирания обект, адрес на обекта, вид на

обекта (за производство/за търговия), компетентен орган, издал удостоверението, уеб адрес, откъдето може да се

направи справка за наличието на регистрацията на декларирания обект, респ. аналогична информация за

еквивалентната регистрация на чуждестранните лица-участници в процедурата.

Продължава в Раздел VI.) Допълнителна информация.

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
25-юни-2021

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Продължителност в месеци (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)
4

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
28-юни-2021

Час
12:30

Място
В системата

Раздел VІ: Допълнителна информация

VI) Допълнителна информация (в приложимите случаи)

Продължение от Раздел III.1.4) - Документи за доказване:

При необходимост на основание чл. 67, ал. 5 ЗОП или при сключване на договора на основание чл. 112, ал.1, т.2

ЗОП, възложителят изисква от участника, определен за изпълнител, заверено копие на Удостоверение за

регистрация на обект по Закона за храните /при регистриран обект преди 09.06.2020г./, а за чуждестранно лице –

аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, съгласно законодателството на

държавата членка, в която е установен участника.

Възложителят няма да изисква документи, до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър, или

могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в аналогични регистри

съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице се прилагат разпоредбите на чл.59, ал.6 от ЗОП.

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на изискванията съгласно

чл. 66 от ЗОП.

2. Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Детска градина „Весела“ гр. Пловдив. Средствата са в

рамките на годишния бюджет за дейностите по възлагане.

Възложителят изисква гаранция за изпълнение на договора в размер на 4 % от стойността на договора без ДДС за

всяка обособена позиция.

Срокът на валидност на офертите е 120 календарни дни, считано от датата, обявена като краен срок за подаване на

оферти.

Възложител



Име и фамилия:

Наталия Коева

Длъжност:

Директор


	

