ОБЩИНА СИТОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7583 с. Ситово, обл.Силистра, ул.„Трети март” №72, тел.086/882213

РЕШЕНИЕ
№ 11
с. Ситово, 30.08.2013г
На основание чл.7, т.1 и чл.16, ал.8 от ЗОП във връзка със чл.14, ал. 3, т.2 от Закона за
обществените поръчки
Да се пристъпи към подготовка за откриване на процедура с предмет: „Доставка на
хранителни и нехранителни продукти за детските и учебните заведения в Община Ситово,
финансирани от бюджета на Община Ситово”
при следните условия :
1.Предмет на доставката:
Периодичната доставка на хранителни продукти по изготвени спецификации (обособени
позиции) за „Доставка на хранителни и нехранителни продукти за детските и учебните
заведения в Община Ситово, финансирани от бюджета на Община Ситово”. Обществената
поръчка е обособена в седем позиции:
• Обособена позиция № 1 – “Месо, месни продукти и риба”
• Обособена позиция № 2 – “Плодове и зеленчуци”
• Обособена позиция № 3 – “Консерви”
• Обособена позиция № 4 – “Млечни продукти”
• Обособена позиция № 5 – “Хляб и тестени продукти”
• Обособена позиция № 6 – “Други хранителни продукти”
• Обособена позиция № 7 – „Хигиенни материали”
2.Изисквания към доставката
Видът и количеството на продуктите, предмет на доставката са представени в приложенията
към настоящото решение.
Ориентировъчната стойност на обществената поръчка е: 70 000 лева (седемдесет хиляди лв.)
без ДДС, в това число по обособени позиции както следва:
Обособена позиция № 1 – “Месо, месни продукти и риба”- Стойността на обособената
позиция се определя без включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 23 000 лева
/двадесет и три хиляди / без ДДС.
Обособена позиция № 2 – “Плодове и зеленчуци”- Стойността на обособената позиция се
определя без включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 12 000 лева / дванадесет
хиляди/ без ДДС.
Обособена позиция № 3 – “Консерви”- Стойността на обособената позиция се определя без
включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 3 500 лева /три хиляди и петстотин/
без ДДС.
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Обособена позиция № 4 – “Млечни продукти”- Стойността на обособената позиция се
определя без включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 8 000 лева /осем
хиляди/ без ДДС.
Обособена позиция № 5 – “Хляб и тестени продукти”- Стойността на обособената позиция се
определя без включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 5 000 лева /пет хиляди/
без ДДС.
Обособена позиция № 6 – “Други хранителни продукти”- Стойността на обособената позиция
се определя без включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 14 000 лева
/четиринадесет хиляди/ без ДДС.
Обособена позиция № 7 – “Хигиенни материали”- Стойността на обособената позиция се
определя без включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 4 500 лева /четири
хиляди и петстотин/ без ДДС.
Вид на процедурата – открита.
Не се допускат варианти в представяните оферти.
Срок на поръчката – 12 (дванадесет) месеца.
Място и начин за изпълнение на поръчката: Стоките се доставят във франко склада на
Възложителя на следните обекти:
• ЦДГ «Щастливо детство» с.Ситово, общ.Ситово, обл.Силистра;
• ЦДГ «Щастливо детство» с.Ситово – филиал с.Любен, общ.Ситово, обл.Силистра;
• ЦДГ «Мир» с.Искра, общ.Ситово, обл.Силистра;
• ОУ «Г.Раковски» с.Ситово, общ.Ситово, обл.Силистра;
• ОУ «Отец Паисий» с.Добротица, общ.Ситово, обл.Силистра.
на отделни доставки по конкретна заявка от страна на Възложителя.
Участниците трябва да притежават или използват под наем за целия период на договора обект
за търговия с хранителни стоки, който да притежава удостоверения за вписване в регистрите,
съгласно Закона за храните и Закона за здравето.
Участниците трябва да притежават или да ползват под наем за целия период на договора за
изпълнение на поръчката технически изправен специлизиран транспорт за превоз на хранителни
продукти, удостоверен от органите на БАБХ, като при превозването спазват всички хигиенни норми
и регистрационни режими.
Годишният оборот на всеки Участник от доставки със същия предмет, за последните две
години да бъде равен или по-голям от 140 000 лева без ДДС, в зависимост от датата на която
участникът е учреден или е започнал дейността си при подаване на оферта за всички обособени
позиции. При подаване на оферта за отделните позиции, годишният оборот от доставки със същият
предмет от последните две години следва да бъде:
• Обособена позиция № 1 – “Месо, месни продукти и риба”- не по-малък от 46000 лева
(четиридесет и шест хиляди) без ДДС
• Обособена позиция № 2 – “Плодове и зеленчуци”- не по-малък от 24000 лева (двадесет
и четири хиляди) без ДДС
• Обособена позиция № 3 – “Консерви” - не по-малък от 7000 лева (седем хиляди) без
ДДС
• Обособена позиция № 4 – “Млечни продукти” - не по-малък от 16000 лева
(шестнадесет хиляди) без ДДС
• Обособена позиция № 5 – “Хляб и тестени продукти” - не по-малък от 10000 лева
(десет хиляди) без ДДС
• Обособена позиция № 6 – “Други хранителни продукти” - не по-малък от 28000 лева
(двадесет и осем хиляди) без ДДС
• Обособена позиция № 7 – „Хигиенни материали” – не по-малък от 9000 лева (девет
хиляди) без ДДС
За последните три години Участниците да имат изпълнени поне по един договор със същия
предмет като предмета на поръчката, придружен/и от препоръки за добро изпълнение.
3. Бюджет и начин на плащане.
-Финансирането на поръчката ще се осъществява от бюджета на Община Ситово
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-Срок на плащане – отложено до 90 дни от датата на фактуриране;
-Начин на плащане - срещу издадена фактура, в български лева, по банков път.
-При формиране на ценовите предложения в офертата, участника следва да предвиди и
включи всички разходи, свързани с качественото изпълнение на поръчката за времето на действие на
договора;изискваната информация от Системата за агропазарна информация (САПИ) за регион
Силистра;
-За времето на действие на договора, Изпълнителя прилага информация от САПИ при
сключване на договора и при промяна на инфлационния индекс за страната с над 10 пункта;
-Информацията, предоставяна от САПИ е платена и е за сметка на Изпълнителя по договора.
4. Показатели за избор и методика за оценка на офертите
Критерият за оценка на офертите ще се извършва по принципа за най-ниска цена.
5. Срок за изпълнение на доставката
Срок за изпълнение на всяка отделна заявка – до 24 часа от момента на отправяне на заявката.
6. Изисквания към доставяните продукти.
Изискванията към продуктите, предмет на поръчката са следните:
-предлаганите продукти трябва да отговарят на Закона за храните, Закона за
ветиринарномедицинската дейност, БДС или еквивалентно, Наредба № 6 от 10 август 2011г, Закон за
народното здраве;
-опакованите продукти трябва да са в оригинални опаковки с ненарушена цялост.
-стоките трябва да са етикирани съгласно Наредбата за етикирането и представянето на
храните или съответно Наредбата за етикиране на нехранителни стоки, или еквивалентно.
-доставените продукти да се придружават от търговски документ за количество, произход и
годност.
-в момента на доставката, продуктите трябва да имат остатъчен срок на годност не по-кратък
от 30%.
7. Документация.
Да се възложи изготвянето на документация, отговаряща на изискванията на действащата към
момента нормативна уредба в срок до 3.09.2013г.
8. Оферта
Офертите да се изготвят на български език. Да отговарят на изискванията на чл 56 от ЗОП.
9. Срок на валидност на офертите
Не по-малко от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за предаване на офертите.
10. Гаранции
Размерът на гаранцията за участие в процедурата е в размер на 700лв (седемстотин лева) при
участие за цялата поръчка. По обособени позиции в размери, както следва:
• Обособена позиция № 1 – “Месо, месни продукти и риба” е в размер на 230 лв. (двеста
и тридесет лева);
• Обособена позиция № 2 – “Плодове и зеленчуци” е в размер на 120 лв. (сто и двадесет
лева);
• Обособена позиция № 3 – “Консерви” е в размер на 35 лв. (тридесет и пет лева);
• Обособена позиция № 4 – “Млечни продукти” е в размер на 80 лв. (осемдесет лева);
• Обособена позиция № 5 – “Хляб и тестени продукти” е в размер на 50 лв. (петдесет
лева);
• Обособена позиция № 6 – “Други хранителни продукти” е в размер на 140 лв. (сто и
четиридесет лева);
• Обособена позиция № 7 – „Хигиенни материали” е в размер на 45 лв. (четиридесет и
пет лева)
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Гаранцията за изпълнение на договора за доставка е в размер на 2% (два процента) от
ориентировъчната стойност на поръчката.
11. Място и срок за получаване на документацията: всеки работен ден от 8.00 ч. – 12.00 ч.
и от 13.00ч. – 17.00ч. до 26.09.2013г. в Община Ситово, ул. “Трети март” № 72. Комплектът
документи за участие в поръчката може да бъде изпратен чрез куриерска служба за сметка на
участника, след изпращане на копие от платежно нареждане на посочения в обявлението факс и
информация относно: наименование на обекта на поръчката, данни за издаване на фактура, точен
адрес и лице за получаване на документацията, телефон и факс.
12. Място и срок за подаване на офертите:
Офертите се подават всеки работен ден от 08.00 – 17.00 ч. в сградата на Община Ситово,
ул.”Трети март” № 72, инж. Татяна Борисова –гл.спец. “Общинска собственост” до 17:00 часа. на
04.10.2013 г.
13. Място, дата и час на отваряне на офертите:
Предложенията на кандидатите ще бъдат разгледани и оценявани на 07.10.2013 г. от 15:00
часа в заседателната зала на Община Ситово, ул.”Трети март” 72.
14.Цената на документацията - 12 лв. (дванадесет лева) с включен ДДС, платими в касата на
Община Ситово или по банков път: "Интернешънъл Асет Банк” АД клон Силистра BIC: IABG BGSF;
IBAN: BG92 IABG 7459 3300 2741 06.
15. Длъжностни лица , отговарящи за подготовката на процедурата.
Женя Маринова – Директор дирекция специализирана администрация в Община Ситово.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИТОВО:

(

П/П

)

(ИНЖ. Н. НЕДЕЛЧЕВ)
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