ОБЩИНА БУРГАС
ЗАПОВЕД
№ 3104/05.11.10 г.
На основание чл. 2, ал.1, т. 2, във връзка с чл. 2а от Наредба за възлагане на малки
обществени поръчки и Заповед № 2355/10.12.2007 г. на Кмета на Община Бургас

ОПРЕДЕЛЯМ:
І. Предмет на малка обществена поръчка:
„ Избор на изпълнител - транспортна фирма за разнос на храна, приготвена в
Детска кухня до раздавателните пунктове, на територията на Община Бургас”.
ІІ. Място на изпълнение на поръчката:
Изпълнението на поръчката включва приемане на храната от детска кухня-„Сан
Стефано” № 58, разноса й от транспортната фирма до пунктовете за раздаване и
връщане на амбалажа до кухня-майка в часовия интервал от 10.30 ч. до 13.00 ч. в
работните дни по указаните три маршрута / № 1; № 2 и № 3 / на територията на
Община Бургас, в рамките на 150 км. дневно.
1. Маршрут № 1 – 65 км. дневно в двете посоки
От детска кухня ул.”Сан Стефано” № 58 в часовия интервал от 10.30 ч да 13.00 ч. до
раздавателните пунктове на: ул.”Цар Симеон” № 111; ул.”Вола” № 1; кв. Сарафово; кв.
Ветрен и обратно до детска кухня.
2. Маршрут № 2 – 45 км. дневно в двете посоки
От детска кухня ул.”Сан Стефано” № 58 в часовия интервал от 10.30 ч да 13.00 ч. до
раздавателните пунктове на: к/с „Зорница”; к/с „ Изгрев”; к/с „Славейков” до бл. № 13,
бл. № 30 и бл. № 38; кв.Лозово, кв. Д. Езерово и обратно до детска кухня.
3. Маршрут № 3 – 40 км. дневно в двете посоки
От детска кухня ул.”Сан Стефано” № 58 в часовия интервал от 10.30 ч да 13.00 ч. до
раздавателните пунктове на: к/с „Бр.Миладинови”, к/с „Лазур”; ул.”Раковски” ;
Г.Езерово и обратно до детска кухня.
.

ІІІ. Срок на изпълнение на обществената поръчката
Една година, считано от датата на подписване на договора за изпълнение на поръчката.
ІV. Изисквания към кандидатите за изпълнение на обществената поръчка:
1. За изпълнение на услугата кандидатът да разполага с минимум 4 транспортни
средства, отговарящи на санитарно хигиенните изисквания за превоз на храни.
2. Да разполага със собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за
превоз на хранителни продукти (представя се списък-декларация с всички транспортни
средства, които са на разположение на кандидата за срока на договора). Към
декларацията се прилагат копия на регистрационни талони, удостоверяващи
собствеността и общата товароносимост на специализираните превозни средства, както
и валидни разрешителни за превоза на името на участника, съгласно изискванията на
РИОКОЗ. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за
наем, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за срока на
поръчката;
3. Транспортните средства да отговарят на изискванията на Закона за храните,
Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните. Да са вписани в регистъра на
обектите с обществено предназначение, съгласно Наредба № 9/21.03.05 г. за условията
и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено
предназначение, контролирани от РИОКОЗ;
4. Кандидатът да декларира наличие на внедрена система за управление
безопасността на храните (НАССР).
5. Да представи сертификат по ISO 22000:2005 за безопасност на храните.
6. Да има опит в извършването на подобни услуги– доказва се със списък на
основните договори, изпълнени през последните две години, включително стойностите,
датите и получателите, придружени с референции от възложителите- минимум три, за
извършване на дейност, сходна с предмета на поръчката, оформени с изходящ номер,
подпис и печат;
7. В услугата да е включена дейност по товаро-разтоварване на приготвената
храна;
8. Кандидатът да разполага с персонал за изпълнение на процедурата (да се
приложи списък-декларация за наличния персонал, който ще отговаря за изпълнение на
поръчката и да бъде придружен с номер и дата на трудовите договори). Когато
участникът предвижда участие на подизпълнители за изпълнение на поръчката, за
всеки от тях трябва да представи документи по чл. 51, ал. 1 т.1 от ЗОП.
9. По време на действие на договора, изпълнителят да има готовност за
извършване на договорената услуга в рамките на договореното време.
10. Кандидатите да притежават документ за съдебна регистрация – копие от
решението за съдебна регистрация /първоначално и последващи за вписване на
промени по фирменото дело/, заверени от кандидата.
11. Удостоверение за актуално правно състояние на кандидата в оригинал или
заверено от кандидата копие.
12. Регистрация ЕИК по БУЛСТАТ.
13. Документи, издадени от съответните компетентни органи, удостоверяващи че
кандидатът:
13.1 Не се намира в ликвидация;
13.2 Не е обявен в несъстоятелност;
13.3 Няма парични задължения към държавата и общината по смисъла на чл.
162, ал.2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, установени с влязъл в сила

акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на
задълженията, свързани с плащането на вноски за социално осигуряване или данъци.

V. Начин на образуване на предлаганата цена:
Участниците да посочат цена на километър в лева, с ДДС. Общата стойност за
изпълнение предмета на договора подлежи на актуализация при промяна цените на
горивата над 20 %.
VІ. Начин на плащане – след представяне на фактура от изпълнителя в лева по
банков път, в срок от минимум 30(тридесет) календарни дни, считано от датата на
издаване на фактура за изпълнение на услугата.
VІІ. Показател за избор на изпълнител:
Предложенията ще бъдат оценявани по критерий „Най-ниска цена на услугата”
VІІІ. Офертите да се съберат чрез публикуване на Покана в сайта на Община
Бургас
ІХ. Длъжностни лица, на които се възлага да съберат, разгледат и оценят
постъпилите оферти:
Тричленна комисия, назначена с нарочна Заповед на Възложителя в деня на конкурса
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