ДНЕВНА ДЕТСКА ЯСЛА № 4 „ВЕСЕЛУШКИ”
гр. Монтана 3400, ул. „Александър Батенберг” №40

Изх. №63 от 09.12.2019 г.

ДО
Г-ЖА ЕЛЕНА ПЕТРОВА
УПРАВИТЕЛ НА
„ЕЛИНА-М” ЕООД
ул. „Беглишки мост“ №4
МОНТАНА 3400

ПОКАНА

за участие в процедура на пряко договаряне
УВАЖАЕМА Г-ЖО ПЕТРОВА,

На основание чл. 182, ал. 1, т. 2 от ЗОП и във връзка с Решение №165 от 09.12.2019 г.
на Директора на ДЯ №4 „Веселушки“ гр. Монтана за откриване на процедура на пряко договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за Детска ясла №4 „Веселушки“ гр. Монтана“, Ви отправям покана за участие в договарянето, което ще се проведе на 20.12.2019 г. от 13:00 часа на адрес: гр. Монтана
3400, ул. Александър Батенберг №40, Детска ясла №4 „Веселушки“.
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Описание на предмета:
а) В предмета на поръчката е включена периодична доставка на хранителни продукти: месо и месни продукти, консерви, различни хранителни продукти и хранителни подправки, съгласно приложената Техническа спецификация.
б) Код съгласно класификатора: 15000000 – Хранителни продукти, напитки, тютюн
и свързани с него продукти.
2. Прогнозна стойност на поръчката в размер на 71 474 (седемдесет и една хиляди четиристотин седемдесет и четири) лева без ДДС.
Срок за изпълнение на поръчката: 1 година.
Технически възможности: Хранителните стоки задължително трябва да отговарят на
Наредба №2 и Наредба №9 на Агенцията по храните и БДС или еквивалентни стандарти за здравословно хранене и безопасност и качество на храните за деца до 3 години.
Технически и професионални способности:
а) Участникът трябва да разполага с минимум 1 (един) брой транспортно средство
за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ.
б) Участникът следва да е въвел в обекта за производство на храни, с който разполага за изпълнение на поръчката, добри практики за производство и търговия с
храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки (или процедури в съответствие с нейните принципи, когато цялостното внедряване на системата е неприложимо) и система за управление на безопасността на храните
Показател за избор – „най-ниска цена”.
В срок 16:00 часа на до 19.12.2019 г. да бъде представена оферта, според указанията
в документацията и приложените образци.
Срок за валидност на офертата: 30 дни от датата на подаване.
Съдържание на оферта:
1

1) Заявление за участие – Образец №1, с приложен към него Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).
2) Предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите спецификации и изискванията на възложителя - Образец №2.
3) Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията свързани с
данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд – Образец №3.
4) Предлагани ценови параметри, съдържащи се в предложението на участника - Образец №4.
Приложения: 1. Решение за откриване на процедура;
2. Техническа спецификация;
3. Проект на договор;

4. Образци на документи.

*

Марияна Вътова Георгиева
Директор

*

Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП.
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