
 
 

ДЕТСКА ГРАДИНА №141 „Славейкова поляна” 
 

ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. СВЕТА ГОРА № 32 
тел.0884801534; 0878709152,  e-mail:  dg141@ abv.bg 

 
ЗАПОВЕД № 112/ 09.02.2018г. 

 
Относно: Обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 26 от 
Закон за обществени поръчки с предмет:”Доставка на хранителни продукти за нуждите 
на храненето на децата от ДГ №141”Славейкова поляна”, гр. София, район Лозенец” 
 
 На основание чл. 187 ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 20 aл.3 и Глава 26 от Законa за 
обществени поръчки  

НАРЕЖДАМ: 
 Да се открие процедура за  възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 
по реда на чл. 187 във връзка с чл. 20 aл. 3 от ЗОП с предмет: ”Доставка на хранителни 
продукти за нуждите на храненето на децата от ДГ №141 ”Славейкова поляна”, гр. 
София, район Лозенец”,  както следва: 
 

1. Предмет – Определяне на изпълнител за доставка на хранителни продукти по БДС, 
ТД и относимите нормативни актове, съгласно подробно посочените храни по 
техническа спецификация, към съответната документация за нуждите на ДГ №141 
”Славейкова поляна”, район „Лозенец“  

2. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца след сключване на договор. 
3. Изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно утвърдената документация, 

неразделна част от тази заповед 
4. Критерий за оценка на офертите определям: Икономически най-изгодна оферта със 

следните критерии 
 Предлагана цена  за видове хранителни продукти– 60 т. 
 Срок за извършване на спешни доставки в извънредни ситуации – 5 т. 
 Срок за замяна в случай на рекламация – 5 т. 
 Концепция за организация на доставката на храни, включваща задължително и план 

–график на времето на доставка - 30 точки максимален брой.; 
5. Публичната покана да се регистрира в АОП и да се обяви в сайта на ДГ №141 

(www.dg141.com). 
6. Срок за подаване на офертите – Всеки работен ден от 9:00 до 16:00 часа до 

16.02.2018г. в деловодството на ДГ №141 
7. Място за изпълнение на поръчката и за получаване на офертите – ДГ №141 

”Славейкова поляна”, гр. София, ул. “Света гора" № 32 
8. Срок за валидност на публичната покана – до 28.02.2018г. 
9. Срок за отваряне на офертите – 12:00ч. на 20.02.2018.г.  
10. Място за отваряне на офертите – ДГ №141 ”Славейкова поляна”, гр. София, ул. 

“Света гора" № 32 
 

Б. Стефанова 
ДИРЕКТОР НА ДГ №141 


