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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: ДИРЕКТОР НА ДГ „МАЛИНА“ , ГР.ПЛОВДИВ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 3546 

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Кичево“№48 

Лице за контакт : Петя Иванова 

Телефон: 032 692903 

E-mail: dani_dadi@abv.bg 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[x] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: „Доставка на мляко и млечни продукти за нуждите на ДГ 

„Малина“, гр. Пловдив“ 

 Кратко описание: Периодична доставка на мляко и млечни продукти по предварителна заявка за 

ежедневни доставки в съответствие с предварително подадени заявки франко складовите бази на 

детското заведение на адресите  

 

НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОН АДРЕС ТЕЛЕФОН 

ДГ “Малина“ първи адрес Южен ул. "Кичево“№48 032/692-903 

ДГ “Малина“ втори адрес Южен ул.“Бугариево“ №30 032/207-74 

 

 
Място на извършване: гр. Пловдив, кв. ЖК Южен 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката: 59 200, 00 лв. без ДДС 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 Номер на обособената позиция: [   ] 

  

Наименование: [……] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [   ] 

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:чл.54, ал. 1, т. 1-3, т.5, т.7 ЗОП 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 

 
Икономическо и финансово състояние:  

1.Участникът следва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на 

поръчката, изчислен на база годишните обороти в размер на 140 000,00 лв. за последните две 

приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или започнал 

дейността си. 

 Забележка: Оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката е сума, равна на частта от нетните 

приходи от продажби, реализирани от дейности, попадащи в обхвата на обществената поръчка.  

 
Технически и професионални способности:  

1. Участникът задължително трябва да разполага със съоръжения и технически изправно 

оборудване за изпълнение на поръчката в минимално изискуем обем, както следва:  

 - 1/едно/ регистрирано и технически изправно моторно превозно средство за извършване на 

доставките; 

- 1/един/ собствен или нает обект за производство, съхранение и/или търговия с храни, притежаващ 
валидно удостоверение за регистрация на обекта съгласно чл. 12 от Закона за храните, издаден от 
съответния компетентен орган по местонахождение на обекта, за следните групи храни, съгласно §1, 
т.12, б. а/ от ДР ЗХ: мляко и млечни продукти 

 

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

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

 

 

 
Срок за получаване на офертите: 

Дата: 15.03.2018г.                                  Час: 16:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 10.09.2018г. 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 16.03.2018 г. 10:00 ч. 

  

Място на отваряне на офертите: Административната сграда на ДГ „Малина“, ул. Кичево №48 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [Х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

 

 

 

 

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 09.03.2018 г. 

 

 Възложител 
Трите имена: ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА 

Длъжност: Директор на ДГ „Малина“, гр. Пловдив 

 


