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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 1 

  

 Възложител: Средно училище „Христо Ботев“  гр. Нова Загора 

Поделение  

Партида в регистъра на обществените поръчки: 3644 

Адрес: гр. Нова Загора ул. Сан Стефано№ 2 

Лице за контакт: Бойка Георгиева Няголова 

Телефон: 0457 62796 

E-mail: school@souhrbotev-nz.com 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [x] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[x] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[x] Друг адрес: http://zop.souhrbotev-nz.info/ 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [x] Да [] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[X] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Oбществена поръчка по глава 26 от ЗОП, с предмет: „Доставка на 

готови закуски и готов топъл обяд за учениците в СУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора за периода 

от 16.09.2016г. до 15.06.2017г., по две обособени позиции:  

1. Сутрешна закуска за учениците от начален етап;  

2.Топъл обяд, включващ основно ястие, за учениците от първи до осми клас при целодневна 

организация на учебния ден в средищното училище”; 

  

Кратко описание: Доставка на готови закуски и готов топъл обяд всеки учебен ден за учениците 

на СУ "Христо Ботев", гр. Нова Загора, за периода от 16.09.2016г. до 15.06.2017г. 

        

          Самостоятелно обособени позиции в поръчката: 

 

          Първа обособена позиция: „Сутрешна закуска за учениците от начален етап”.  

          Сутрешна закуска за учениците от начален етап, за прогнозен брой ученици: 253, за 

прогнозен брой на учебните дни в този период -152;   

       Прогнозна стойност на обособената позиция - 17 305,20 лв., с включен ДДС. 

           

          Втора обособена позиция: „Топъл обяд, включващ основно ястие, за учениците от първи до 

осми клас при целодневна организация на учебния ден в средищното училище”; 

          Топъл обяд, съдържащ основно ястие, за прогнозен брой ученици: за периода 16.09.2016г. 
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до 30.05.2017г.- 280, за прогнозен брой учебни дни в този период - 152; за периода 30.05.2017г. 

до 15.06.2017г.- 71, за прогнозен брой учебни дни в този период – 10.   

       Прогнозна стойност на обособената позиция- 49 760,50 лв., с включен ДДС. 

 

         Участниците могат с едно заявление за участие в договарянето да участват в същото и по 

двете обособени позиции. 

  

Място на извършване: Сладкарницата в централната сграда и разливно помещение в сграда 

начален етап на СУ „Христо Ботев”, гр. Нова Загора. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС):  55888.08 лв  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: [  1. ] 

  

Наименование: „Сутрешна закуска за учениците от начален етап” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):   14 421 лв  

 

Номер на обособената позиция: [  2. ] 

  

Наименование: „Топъл обяд, включващ основно ястие, за учениците от първи до осми клас 

при целодневна организация на учебния ден в средищното училище ” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС):   41 467, 08 лв  

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [……] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [……] 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[X] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [X] Цена и качествени показатели 




