Партида: 1972

ПУБЛИЧНА ПОКАНА (версия 4)

АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Леге 4
факс: 940 7078
e-mail: rop@aop.bg , e-rop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация
Партида на възложителя: 1972
Поделение: ________
Изходящ номер: 031 от дата 14/03/2016
Коментар на възложителя:

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт:
Възложител
ОДЗ Калина Малина
Адрес
ул.Дюни 4
Град
Пощенски код
Страна
Несебър
8230
РБългария
Място/места за контакт
Телефон
ОДЗ Калина Малина
0554 29399
Лице за контакт (може и повече от едно лице)
Сюрея Исуф
E-mail
Факс
opnesebar@abv.bg
0554 29399
Интернет адрес/и (когато е приложимо)
Адрес на възложителя:
http://www.odz-kalinamalina.com/
Адрес на профил на купувача (или друг интернет адрес, на който е публикувана
поканата):
http://www.odz-kalinamalina.com/profile.html

РАЗДЕЛ ІI

Обект на поръчката
Строителство

Доставки

Услуги

Кратко описание
„Избор на изпълнител за доставка на хранителни продукти“ по
обособени позиции:
обособена позиция №1 - „доставка на основни хранителни продукти
”, вкючваща:
-месо и местни продукти
-риба и рибни продукти
-млечни продукти
-захар и захарни изделия
-варива
-подправки
-замразени зеленчуци
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-консервирани продукти
хляб
-други
обособена позиция №2 - „доставка на плодове и зеленчуци”
Общ терминологичен речник (CPV)
Осн. код
15000000
Осн. предмет

Доп. код (когато е приложимо)

РАЗДЕЛ ІII

Kоличество или обем (Когато е приложимо)
посочени в приложенията към публичната покана публикувани в
профила на купувача на ОДЗ "Калина Малина"
Прогнозна стойност
(в цифри): 60000 Валута: BGN
Място на извършване
ОДЗ "Калина Малина" - гр. Несебър

код NUTS:
BG341

Изисквания за изпълнение на поръчката
офертата следва да съдържа:
- данни за лицето което прави предложението
- техническо предложение
- ценово предложение
- срок за валидност на предложението - най-малко 90 дни
- удостоверение за актуално състояние или единен
идентификационен код- за българско юридическо лице, документ за
регистрация на чуждестранно лице съобразно националното му
законодателство, а когато участникът е физическо лице - копие от
документ за самоличност
- заверено копие на удостоверение за регистрация на обекта за
производство или за търговия с храни на основание чл.12 и сл. от
ЗХ
- кандидатът да разполага със собствени или наети
специализирани транспортни средства /да се приложи документ за
собственост или договор за наем/ отговарящи на санитарнохигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти,
доказани със съответните разрешителни документи от РИОКОЗ и ДВСК
– най-малко един хладилен автомобил за хранителни продукти от
животински произход /за ОП 1/ и един автомобил за транспортиране
на храни от неживотински произход /за всички ОП/
- заверено копие на документ, удостоверяващ, че участникът има
внедрена НАССР система за управление на безопасността на храните
или сертификат за управление на качеството по EN ISO 22000:2005
с област на приложение продажба и доставка на хранителните
продукти по приложенията
- кандидатът трябва да гарантира добър търговски вид на
предлаганите продукти, както и възможност за пълна подмяна на
тези от тях с отклонение във вкусовите качества - удостоверява
се от участника с декларация свободен текст
- кандидатът да разполага с асортимент на продуктите, които
предлага да доставя - удостоверява се с декларация свободен
текст
- декларация, че всички хранителни продукти при доставка ще се
придружават от документи, удостоверяващи произхода на храните,
както и документ за качество и безопасност – удостоверява се с
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декларация свободен текст.
- кандидатът да бъде в състояние да доставя конкретно заявените
количества до крайния получател в договорените срокове,
съобразени със зададените заявки.
Mясто на изпълнение на поръчката: ОДЗ „Калина Малина”
Офертите ще бъдат оценени и класирани въз основа на следният
критерий: икономически най-изгодна оферта
Офертата следва да е окомплектована съгласно всички приложения и
условия, съдържащи се в тях
Приложения:
- Приложение 1 и 2 по съответните позиции съдържащи опис на
видовете храни
- Ценова оферта - образец
- Техническо предложение – образец
- административни сведения
- проект на договор
- пълно описание на предмета
всеки участник може да участва само за една обособена позиция
Критерий за възлагане
най-ниска цена

икономически най-изгодна оферта

Показатели за оценка на офертите
комплексна оценка К, с показатели и относителна тежест на всеки
показател, изчислени по формулата:
Кком. = Фn + Тn
Показателите, формиращи комплексната оценка са както следва:
1. Финансова оценка
1.1. Цената, която се взема предвид при изчисление по
формулата е съвкупната стойност на всички продукти посочени в
приложенията. Ако по някой от артикулите в приложението не е
посочена цена, предложението няма да бъде оценено
1.2. Оценката на предложената цена се изчислява по
формулата:
Фn = Р min/ Рn

х 100 х 0.50, където

- Фn е оценката на n –тото предложение;
- Р min е най-ниското финансово предложение за съответната
позиция;
- Рn е n –тото финансово предложение за изделие от
съответната позиция.
2. Техническа оценка /Тn/
2.1. Критерии за оценка на техническото предложение за
всяка една обособена позиция са:
1. “Срок за доставка на допълнително заявени продукти в рамките
на работния ден” /К1/ - с тежест30%;
2. „Срок за реагиране в случай на рекламация” /К2/ - с тежест
20%
Полученият от кандидата брой точки по показателя “Срок за
доставка на допълнително заявените продукти” и се изчислява по
формулата:
К1 – оценката на оценявания кандидат по критерия “Срок за
УНП: b9a407e0-0389-4689-9fa6-98350c471d22
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доставка на допълнително заявени продукти в рамките на работния
ден”;
К1 =
Срок min/Срок n х 100, където
Срок min – най-ниско предложения срок за доставка на
допълнително заявени продукти в рамките на работния ден;
Срок n – предложен от оценявания кандидат срок за доставка на
допълнително заявени продукти в рамките на работния ден;
Полученият от кандидата брой точки по показателя “срок за
реагиране в случай на рекламация” се изчислява по следната
формула:
К 2 – оценката на оценявания кандидат по критерия “срок за
реагиране в случай на рекламация”
К 2 = срок рекл. мin./ срок рекл. n х 100 , където
срок рекл. мin – най-ниско предложения срок за реагиране в
случай на рекламация
срок рекл. n - предложен от оценявания кандидат срок за
реагиране в случай на рекламация
Тn =0.30хК1 + 0.20хК 2
3. КРАЙНО КЛАСИРАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ
3.1. Крайното класиране на Кандидатите се извършва за
всяка от обособените позиции в низходящ ред в зависимост от
общия брой на точките /Кком./, получена за всеки Кандидат.
3.2. На първо място се класира Кандидатът с най - висока
оценка.
3.3. От Кандидатите в процедурата, получили еднаква
оценка, по-напред се класира Кандидатът, който е получил поголям брой точки по показателя “финансово предложение”.
3.4. След приключване работата на комисията, нейният
председател представя подписания от всички членове окончателен
протокол за утвърждаване от Възложителя.
Срок за получаване на офертите
Дата: 23/03/2016 дд/мм/гггг

Час: 16:00

Европейско финансиране
Да
Не
Допълнителна информация
Допълнителна информация и документи, свързани с поръчката, могат да бъдат получени
на посочения интернет адрес или друго:
Офертите следва да се представят в запечатан непрозрачен плик до
посочения час на съответния ден за получаане на оферти на адрес:
гр. Несебър, ул. Дюни 4
Офертите ще бъдат отворени на пулбично заседание на комисията на
24.03.2016 от 12.00 ч. в сградата на ОДЗ "Калина Малина" - гр.
Несебър.
Могат да присъстват участниците в процедурата или техни
упълномощени представители, както и представители на средствата
за масово осведомяване и др. заинтересовани лица.

РАЗДЕЛ ІV

Срок на валидност на публичната покана (включително)
Дата: 23/03/2016 дд/мм/гггг
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