
VI СУ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“ МОНТАНА

З А П О В Е Д

№ РД - 15 -422/18.07.2019 год.

1. Откривам процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка чрез 
събиране на оферти с обява (глава двадесет и шеста от Закона за 
обществените поръчки) с предмет:

„Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за 
учениците от VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана за учебната 2019/2020 год„ 
по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия -  кетъринг 
по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от I-ви до VII-ми
клас;
Обособена позиция № 2: „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована 
храна -  „закуска и плод“ по предварителна заявка за учениците от I-ви до IV- 
ти клас.

2. Утвърждавам обява и документация;
3. Срок за подаване на оферти -  31.07.2019 год. -  16 часа -  канцеларията на 

училището.
4. Офертите ще се разглеждат на 01.08.2019 год. от 13 часа.

Директор:



SOfO

Па|кИЗ|СЯ04Щ11Я ЗА ПУБЛИКУВ.АНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ 3 ОТ ЗОП (версия 6)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
1000 София, ул. Леге 4 

e-mail: pk@aop.ba, аор@аор.Ьа 
интернет адрес: http://www.aop.ba

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА 
ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. з ОТ ЗОП

[^Информацията е за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Номер на обявата: АСД-19-330 Дата на публикуване на обявата на профила на купувача 18/07/2019 
дд/мм/гггг

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ____________________________________________
Деловодна информация
Партида на възложителя: 5366 
Поделение:________
Изходящ номер: АСД-19-330 от дата 18/07/2019 
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ
I.i) Наименование и адрес
Официално наименование: Национален регистрационен номер:
Шесто средно училище Отец Паисий 177061173
Пощенски адрес:
бул. Патриарх Евтимии 90
Град: код NUTS: Пощенски код: Държава:
Монтана BG312 3400 BG
Лице за контакт: Телефон:
Юлия Николова 096 307470
Електронна поща: Факс:
shestc montana@abv.bg 096 307470
Интернет адрес/и 
Основен адрес (URL):
www.shesto_montana@abv.bg 
Адрес на профила на купувача (URL):
www.shesto_montana@abv.bg

РАЗДЕЛ II_______________________________________________________________
Обект на поръчката

П  Строителство______________ ^Доставки_________________ Г7|Уелуги___________________

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв. без ДДС)___  ' ____________________
Предмет на поръчката 6 9 о 0 w
„Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за 
учениците от VI СУ „Отец Паисий", гр. Монтана за учебната 2019/2020 
год., по обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1: „Приготвяне и доставка на готови ястия - 
кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за учениците от 1-ви 
до VII-ми клас;
Обособена позиция № 2: „Приготзяне и доставка на индивидуално 
опакована храна - „закуска и плод" по предварителна заявка за учениците 
от 1-ви до IV-ти клас.

Код съгласно Общия терминологичен речник (CPV)_____  ____________

Осн. код Доп. код (когато е приложимо) 
Осн. предмет 15813000

Доп. предмети 15894200

А 0 П

УНП: 5a4f4105-a746-4d3f-8108-6d98840f0ae9 1
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П а]Ш & О И ведИ Я  ЗА ПУБЛИКУВАНА В ПРОФИЛА НА КУПУВАЧА ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА НА СТОЙНОСТ ПО ЧЛ. 20, АЛ. 3 ОТ ЗОП (версия 6)

РАЗДЕЛ III
Срок за получаване на офертите
Дата: 31/07/2019 дд/мм/гггг Час: 16:00

РАЗДЕЛ IV
Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със Да l j  Не ЦЗ
средства от европейските фондове и програми 
Идентификация на проекта, когато е приложимо:

РАЗДЕЛ V_______________________________
I  Друга информация (по преценка на възложителя)

Дата на изпращане на настоящата информация
Дата: 18/07/2019 дд/мм/гггг____________________

УНП 5a4f4105-a746-4d3f-8108-6d98840fOae9



До
Директора на
6 СУ “Отец Паисий”- Монтана 
с адрес: гр. Монтана, 
бул. „Патриарх Евтимий“ № 90 
тел.: 096/305415, 096/307470

ПРИМЕРНО ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА
НА ТОПЪЛ ОБЯД

от
ЕТ "ЕМА- Емилия Лазарова"ЕИК 111559643. вписан в Търговския регистър към Агенция по 

вписванията и по фирмено дело № 439/2004г. по описа на Окръжен съд град Монтана, 
гр. Монтана, ж.к. ..Младост” бл.36, ет.4. ап.18. тел. та връзка 0882 417 215 или 0882 417 216. е-

mail: ema_emilia_lazarova@abv.bg

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с увеличения размер на минималната работна заплата за страната от 
01.01.2019г. на 560 лв., настъпилите неблагоприятни промени в цените на 
електроенергията и нарасналите цени на основните хранителни продукти, ЕТ "ЕМА- 
Емилия Лазарова", ЕИК 1 11559643 предлага единичната стойност за приготвяне и 
доставка на храноден за един ученик да се увеличи на 2,25 лв. /два лева и двадесет и 
пет стотинки/ без ДДС или 2,70 лв. /два лева и седемдесет стотинки/ с ДДС.

ЕТ "ЕМА- Емилия Лазарова". ЕИК 111559643 е търговец с дългогодишен опит в 
сферата на търговията на дребно и производството на хляб и тестени изделия и 
осъществява дейността си като прилага нормативноустановенитс стандарти за качество 
на произвежданите храни за ученическо и столово хранене. Разполагаме с модерна и 
технологичнооборудвана база и сме коректен изпълнител по настоящи и приключили 
обществени поръчки за приготвяне и доставка на топъл обяд и закуски на ученици.

В предлаганата от нас цена сме включили всички разходи, в това число за 
възнаграждения на наетите лица. командировки, консумативи, пътни разходи, печалба и 
др., необходими за качественото и точно изпълнение на възложената дейност.
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Приложение №5.2

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
за изпълнение на поръчка е предмет: „Приготвяне и доставка на готова храна по 
предварителна заявка за учениците от VI СУ „Отец Паисий“, гр. Монтана, позиция 
„Приготвяне и доставка на индивидуално опакована храна -  „закуска и плод“ по 
предварителна заявка за учениците от Еви до IV-ти клас.

От Валка ЕООД
/изписва се името на кандидата/

ЕИК 111557852
/номер по съдебния регистър/

гр. Монтана ул. Монтана 14
/адрес по регистрация/

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА.

Във връзка с обявената процедура публично състезание за възлагане на 
горепосочената поръчка. Ви представяме нашето ценово предложение, изготвено 
съгласно изискванията на документацията за участие в процедурата, както следва:

1. Единична цена за 1 бр. закуска
без ДДС0,49/Нула лева и четиридесет и девет стотинки, 
с ДДС0.59/Нула лева и педесет и девет стотики;

1. При условие, че бъдем избрани за изпълнител на обществената поръчка, ние сме 
съгласни да представим гаранция за изпълнение на задълженията по договора в размер 
на 2 на сто от стойността на поръчката.
2. В предлаганата от нас цена също така сме включили всички разходи за изпълнение на 
поръчката, в това число за възнаграждения на наетите лица. командировки, 
консумативи, пътни разходи, печалба и др., необходими за качественото и точно 
изпълнение на дейностите от обхвата на обществената поръчка.
3. Декларираме, че сме съгласни заплащането да става при условията и клаузите 
залегнали в проекта на договора, представен към документацията.
4. Декларираме спазването на ангажимент по спазване изпълнението на възложената 
услуга за целия срок на изпъди

Подпис и печат:
Дата 12/07/2019 '
Име и фамилия на представлява гника Валери Кръстев

Длъжност Управител


