
Обява за събиране на оферти

Обява за събиране на оферти

Раздел І: Възложител

I.1) Наименование и адреси

Официално наименование:
IV-ТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "ХР.СМИРНЕНСКИ"

Национален регистрационен номер (в приложимите случаи):
000012554

Пощенски адрес

Държава:
България

Град:
гр.Петрич

Пощенски адрес:
ул. ГЕНЕРАЛ ТОДОРОВ №.2

Пощенски код:
2850

код NUTS
BG България 

Лице за контакт

Antonka Kostadinova Kitanova

Електронна поща:
school.4petrich@abv.bg

Телефон:
+359 74522283

Интернет адрес/и

Основен адрес: (URL)
www.hsm-4u.org

Адрес на профила на купувача: (URL)
https://app.eop.bg/buyer/31124

I.2) Комуникация

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

URL
https://app.eop.bg/today/181315

Допълнителна информация може да бъде получена от

Горепосоченото/ите място/места за контакт

Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени

горепосоченото/ите място/места за контакт



Раздел ІІ: Предмет

II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование

Доставка на закуски за ПГ и учениците от I до IV клас и изхранване на децата и учениците на целодневно обучение
в IV ОУ "Хр. Смирненски", гр. Петрич

II.1.2) Основен CPV код

15800000

II.1.3) Обект на поръчката

Доставки

II.1.4) Кратко описание

В рамките на предмета на настоящата обществена поръчка се предвиждат две обособени позиции: I -ва
обособена позиция - доставка на закуски, която обхваща децата от ПГ и учениците от I до IV клас и II -ра обособена
позиция -изхранване на учениците на целодневно обучение в IV ОУ "Хр. Смирненски", гр. Петрич през
календарната 2022 г. 
По двете обособени позиции могат да бъдат различни ИЗПЪЛНИТЕЛИ. 

Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в приложената към документацията техническа
спецификация.
Изпълнението на поръчката обхваща периода от месец януари до месец декември 2022 г. Доставките се
извършват само в дните на присъствено обучение. Възложителят си запазва правото учебните дни да бъдат
променяни в последствие.
Дейностите се извършват съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Подаването на заявлението за участие и офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (съгласно
чл.47, ал.2 от ППЗОП)

II.1.5) Обща прогнозна стойност на поръчката

Стойност, без да се включва ДДС
51710

Валута
BGN

II.1.6) Обособени позиции (когато е приложимо)

Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции

да

Брой обособени позиции
2

Оферти могат да бъдат подавани за
всички обособени позиции

II.2) Информация за ОП (1)

II.2.1) Наименование

I -ва обособена позиция - доставка на закуски, която обхваща децата от ПГ и учениците от I до IV клас

Обособена позиция №
1



II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15800000

II.2.3) Място на изпълнение

код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
Четвърто основно училище "Христо Смирненски", гр. Петрич, ул. "Генерал Тодоров" №2

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в приложената към документацията техническа
спецификация.
Изпълнението на поръчката обхваща периода от месец януари до месец декември 2022 г. Доставките се
извършват само в дните на присъствено обучение. Възложителят си запазва правото учебните дни да бъдат
променяни в последствие.
Дейностите се извършват съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Подаването на заявлението за участие и офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (съгласно
чл.47, ал.2 от ППЗОП)

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
23917

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

II-ра обособена позиция – ”Изхранване на децата и учениците на целодневно обучение в IV ОУ „Христо
Смирненски” - гр. Петрич в столовата на училището”

Обособена позиция №
2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове

15800000

II.2.3) Място на изпълнение



код NUTS
BG България 

Основно място на изпълнение
Четвърто основно училище "Христо Смирненски", гр. Петрич, ул. "Генерал Тодоров" № 2

II.2.4) Описание на обществената поръчка

Подробно описание на предвидените дейности се съдържа в приложената към документацията техническа
спецификация.
Изпълнението на поръчката обхваща периода от месец януари до месец декември 2022 г. Доставките се
извършват само в дните на присъствено обучение. Възложителят си запазва правото учебните дни да бъдат
променяни в последствие.
Дейностите се извършват съгласно Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Подаването на заявлението за участие и офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка (съгласно
чл.47, ал.2 от ППЗОП)

II.2.5) Критерии за възлагане

Критериите по-долу

Цена

II.2.6) Прогнозна стойност

Стойност, без да се включва ДДС
27793

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

Съгласно приложена документация

III.1.2) Икономическо и финансово състояние

Съгласно приложена документация

III.1.3) Технически и професионални способности

Съгласно приложена документация

III.1.4) Правоспособност за упражняване на професионална дейност

Съгласно приложена документация

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
08-януари-2022

Час
23:59

IV.2) Срок на валидност на офертите

Офертата трябва да бъде валидна до
08-април-2022

IV.3) Условия за отваряне на офертите

Дата
10-януари-2022

Час
12:00

Място
Директорски кабенет на IV ОУ "Христо Смирненски", гр. Петрич, ул. "Генерал Тодоров" № 2

Възложител

Име и фамилия:

Антонка Китанова

Длъжност:

Директор


	

