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Одобрена с Решение №717/25.10.2012 год. на Кмета на Община Мездра
Цена на документацията – 10 лв.
Документацията за участие може да се закупува до 16:00 часа на 07.12.2012 год.
Лицата имат право да разгледат документацията на място, преди да я закупят.
Настоящата документация може да бъде намерена в електронен вид на официалната интернет
страница на Община Мездра – http:/www.mezdra.bg
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ЧАСТ ПЪРВА
ДОКУМЕНТИ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
Раздел І
РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА
ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 1

1

Прилага се копие от решението за откриване на процедурата.
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Раздел ІІ
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА2

2

Прилага се копие от обявлението за обществената поръчка.
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ЧАСТ ВТОРА
УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТАТА ПРОЦЕДУРА
Раздел І
ПРЕДМЕТ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА
1. Описание на предмета на обществената поръчка
Предмет на поръчката е „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра, по следните обособени позиции:
Обособена позиция №1 – „Хляб и тестени изделия”
Обособена позиция №2 – „Месо, месни продукти и риба,”
Обособена позиция №3 – „Млечни продукти”
Обособена позиция №4 – „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №5 – „Консерви”
Обособена позиция №6 – „Други хранителни продукти”
Видовете хранителни продукти от различните групи, които са предмет на доставката са
подробно описани в приложените спецификации Приложения 1-6 към конкурсната
документация. Посочени са ориентировъчни количества, както и периодичността на подаване
на заявки. Посочените количества са прогнозни на база консумация за предходната година.
Количествата, които са предмет на доставката са променлива величина – в зависимост от броя
на потребителите на услугите „Домашен социален патронаж” и „Детска млечна кухня”.
Възложителят си запазва правото да променя количествата с оглед на реалните нужди.
Участниците са задължени да доставят всички хранителните суровини и продукти
от съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителят си запазва
правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча.
2. Обхват и основни параметри на обществената поръчка.
2.1. Обособени позиции
Предвиждат се шест обособени позиции, които са посочени в обявлението за
обществена поръчка по групи хранителни продукти:
Обособена позиция №1 – „Хляб и тестени изделия”
Обособена позиция №2 – „Месо, месни продукти и риба,”
Обособена позиция №3 – „Млечни продукти”
Обособена позиция №4 – „Плодове и зеленчуци”
Обособена позиция №5 – „Консерви”
Обособена позиция №6 – „Други хранителни продукти”
Участниците могат да подават оферта за една или повече обособени позиции.
2.2. Възможност за представяне на варианти на офертите
Всеки участник има право да представи само една оферта. Не се допуска представянето
на варианти в офертата.
2.3. Място, срок и периодичност на изпълнение на поръчката.
Място за изпълнение на поръчката е гр. Мездра.
Обектите се намират на следните адреси:
„Домашен социален патронаж” – гр. Мездра, ул. „Иван Вазов” №2
„Детска млечна кухня” – гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №64
„Дом за деца и младежи с умствена изостаналост” – гр. Мездра, ул. „Манастирище”
№99, където са и складовете за зареждане на обектите.
-
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Срокът за изпълнение на поръчката е 12 месеца като започва да тече от датата на
сключване на договора.
Време на извършване на доставките е предварително уточнен час между изпълнителя
на поръчката и ръководителя на обекта за доставка, а ако няма такъв по всяко време през
работните часове на зареждания обект.
Периодичността на извършване на доставките на групите храни е съгласно
Приложения №1-6 от документацията.
Срокът за изпълнение на доставките франко склада на звеното подало съответната
заявка, съгласно срока, подаден от участника избран за изпълнител.
При извънредни ситуации (природни бедствия и др.) изпълнителят се задължава да
достави стоката по предварителна, извънредна заявка, съгласно офертата си за участие в
указаното място от съответното заведение, като последното се задължава веднага да уведоми
възложителя, с цел осигуряване координация и контрол. Срокът за изпълнение на
извънредната доставка е съгласно срока, подаден от участника избран за изпълнител.
В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на годност
не по-малко от 75 % от целия им срок на годност посочен от производителя.
2.4. Прогнозна стойност на поръчката
Обособена позиция №1: Стойността на обособената позиция е определена в лева без
включен ДДС и с включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 36380,00
/тридесет и шест хиляди триста и осемдесет и два/ лева без ДДС и 43656,00 /четиридесет и три
хиляди шестстотин петдесет и шест лева/ с ДДС.
Обособена позиция №2: Стойността на обособената позиция е определена в лева без
включен ДДС и с включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 49491,00
/четиридесет и девет хиляди четиристотин деветдесет и един/ лева без ДДС и 59389,20
/петдесет и девет хиляди триста осемдесет и девет лева и двадесет стотинки/ с ДДС.
Обособена позиция №3: Стойността на обособената позиция е определена в лева без
включен ДДС и с включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 21312,00
/двадесет и една хиляди триста и дванадесет лева/ лева без ДДС и 25574,40 /двадесет и пет
хиляди петстотин седемдесет и четири лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
Обособена позиция №4: Стойността на обособената позиция е определена в лева без
включен ДДС и с включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 20222,00
/двадесет хиляди двеста двадесет и два/ лева без ДДС и 24266,40 /двадесет и четири хиляди
двеста шестдесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
Обособена позиция №5: Стойността на обособената позиция е определена в лева без
включен ДДС и с включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 25402,00
/двадесет и пет хиляди четиристотин и два/ лева без ДДС и 30482,40 /тридесет хиляди
четерестотин осемдесет и два лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
Обособена позиция №6: Стойността на обособената позиция е определена в лева без
включен ДДС и с включен ДДС. Прогнозната стойност на обособената позиция е 26122,00
/двадесет и шест хиляди сто двадесет и два/ лева без ДДС и 31346,40 /тридесет и една хиляди
триста четиридесет и шест лева и четиридесет стотинки/ с ДДС.
Общата прогнозна стойност на поръчката е в размер на 178929 /сто седемдесет и
осем хиляди деветстотин двадесет и девет/ лева без ДДС и 214714,80 /двеста и
четиринадесет хиляди седемстотин и четиринадесет лева и осемдесет стотинки/ с
ДДС.
В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката, в т.ч. всички застраховки, мита, данъци, такси, печалба,
начислявани от участника, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката
и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения
период.
-
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2.5. Схема на плащане по договора.
Плащането е отложено, в срок предложен от изпълнителя в офертата .......... но не по малко от 60 дни от датата на фактуриране. Плащанията ще се извършват от бюджета на всяко
заведение в левове по банков път, след представяне на фактура (по артикули), съгласно
складовите разписки.
Изпълнителят издава складова разписка за всяка доставка, като веднъж месечно, в
последния работен ден на съответния текущ месец издава фактура въз основа на действително
извършените доставки – отделни за:
1. „Домашен социален патронаж”
2. „Детска млечна кухня”
3. „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост”
Изпълнителят предоставя копие от фактурите и на Възложителя.
2.6. Формиране на цена. Контрол на цените за времето на действие на договора.
При формирането на ценовите предложения в офертата, участникът следва да предвиди
финансовите си ангажименти по доставките за времето на действие на договора.
Цените на стоките да са изчислени франко склада на съответното бюджетно звено.
Предлаганата цена за единица мярка /килограм, брой, литър/ на основните хранителни
стоки, плодове и зеленчуци, се образува от обявените от “САПИ” ЕООД в бюлетина за средно
- месечните цени на суровините и продуктите предмет на обособената позиция за регион
Враца, наречена базова цена и размер на надценка или отстъпка (+/-) предложени от
участника. Отделните елементи, формиращи цената следва да са с включен ДДС. Размерът на
надценката/отстъпката (+/-), като компонент от крайната цена на стоката не се променя през
срока на договора.
При представянето на офертата участникът е задължен да приложи към нея
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на суровините и
продуктите предмет на обособената позиция за регион Враца валиден към момента на
подаването на офертата.
Цената на даден продукт от ценовата оферта на изпълнителя се увеличава или намалява
след доказване на увеличение или намаление съгласно информационния бюлетин на «САПИ»
ЕООД.
2.7. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеците: март, юни,
септември и декември;
Изпълнителят се задължава на 1-во число от месеците да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на суровините и
продуктите предмет на обособената позиция за регион Враца. Комисия, назначена от
Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протоколът се
предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от Изпълнителя
справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

3. Изисквания към изпълнителя по договора за доставка.
Участникът/ците, определен/и за изпълнител/и са задължени да доставят всички
хранителните суровини и продукти от съответната позиция за всички обекти включени
10
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в поръчката. Възложителят си запазва правото част от изброения асортимент в обществената
поръчка да не се поръча или да поръча различен от изброения асортимент.
3.1. Доставцичите /лицата, които произвеждат или търгуват с храни/ да отговарят на
всички изисквания относно регистрация, начин на опаковане, етикиране и дистрибуция на
хранителни продукти регламентирани в действаща национална и европейска нормативна
уредба.
3.2. Общи изисквания към доставяните храни:
3.2.1. Храните трябва да са опаковани и/или пакетирани и етикирани на български език
съгласно българската нормативна база в областта на храните.
3.2.2. Храните при доставката трябва да се придружават от документи доказващи техния
произход (търговски документ) и безопасност (здравни документи) и първични финансови
документи (стокова разписка, приемо-предавателни протоколи, кантарни бележки,
товарителници и др.) за извършена сделка.
- Документ за произход (търговски документ) придружаващ храните при всяка доставка в
който да има информация за вида, количеството, партидата към която принадлежи храната
(партиден номер – L), обект/фирмата производител на храната. При храни с произход
предприятия от ЕС или внос, в документа се вписва и страната на произхода на храната. При
храни с произход РБ се вписва фирмата производител или обекта на фирмата доставчик.
Документът за произход може да бъде с наименование: търговски документ или декларация за
съответствие, или сертификат за произход.
3.2.3. При доставките мога да се прилагат и други документи на български език, доказващи
качеството и безопасността на съответните партиди храни.
3.2.4. Дейността на доставчиците да отговаря на изискванията към всички етапи на
производство, преработка и дистрибуция на храни; условията и реда за производство и
търговия с храни; правилата за извършване на официален контрол от органите за държавен
здравен контрол предвидени в Закона за здравето, Закона за храните, Закона за ветеринарно –
санитарен контрол, Закона да държавен фитосанитарен контрол, Закона на защита на
растенията и неизброените нормативни документи имащи отношение към качеството и
безопасността на храните.
3.2.5. Хранителните продукти, предмет на доставката, да са в начален срок на годност.
4. Технически спецификации по обособени позиции
Приложения от 1 до 6.

-
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Приложение №1
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция № 1: Хляб и тестени изделия
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен
продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество,
сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за
употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ
бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр.
8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните),
Наредба № 9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./,
Наредба № 26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г.,
бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да
бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка
трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските заведения
и училища:
1. Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно
замърсяване и не променя органолептичните им показатели.
2. Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за изискванията за
етикетирането и представянето на храните.
3. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.
4. Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.
5. Хлябът трябва да бъде произведен по утвърден стандарт.
6. Предлаганият хляб и хлебни изделия да са с ниско съдържание на мазнини, сол и/или захар.
Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни, използвани
в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или съдържат
генетично модифицирани организми (ГМО).
7. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.

-
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8. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната и
документ за качество и безопасност.
III. Продукти

№
1

Видове хранителни продукти
2

1

ХЛЯБ БЯЛ

2

БРАШНО ТИП 500

3

МАКАРОНИ

4

ФИДЕ

5

КУС-КУС, ЮФКА (без домашна),
СПАГЕТИ И ДР. ПОДОБНИ

6

ДОМАШНА ЮФКА

7

НИШЕСТЕ

8

ГРИС

9

БОЗА

Разфасовка,
Ориентировъчно
за която се
кол-во за срока Периодичност
определя
на договора
на доставката
цената
Мярка
4
3
БР.

30080

ежедневно

БР.

1320

ежеседмично

БР.

960

ежеседмично

БР.

576

ежеседмично

БР.

624

ежеседмично

БР.

900

ежеседмично

БР.

1572

ежеседмично

1,0 кг

БР.

816

ежемесечно

0,250 л.

БР.

960

ежеседмично

0.5 кг
1 кг.
0,400 кг.
0.400 кг
0,400 кг.
0.400 кг.
70 гр.

IV. Срокове и периодичност на доставките
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след
подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката.
В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за
своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат
и по-кратък срок за реакция при рекламация.
Периодичността на доставките е съгласно таблицата.
Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с
изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на
отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества
хранителни продукти.
Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно
най-голямата честота на доставяне.
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени
заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти.
V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеците: март, юни,
септември и декември;
Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеците да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните
суровини и продукти за регион Враца, предмет на обособената позиция. Комисия назначена
от Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протокола се
-
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предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от
Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

VI. Изисквания към участниците
1.Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от
съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителя си запазва
правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча или да поръча
различен от изброения асортимент.
2. Участниците трябва да има годишен оборот от изпълнени подобни доставки за
последните 3 години ( 2009, 2010 и 2011 г. ) в размер на не по-малко от 72760 лв. (седемдесет
и две хиляди седемстотин и шестдесет лева) без ДДС, за обособена позиция №1.
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните
три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на хляб, хлебни, тестени и
сладкарски изделия, аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се
участва. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят минимум 3
(три) броя препоръки за добро изпълнение, включващи информация за предмета на договора
(конкретните хранителни продукти), датата и мястото на изпълнение и възложителя. В
случай, че препоръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти,
участниците могат да представят и всякакъв друг документ доказващ минималните
изисквания ( напр. копия от договори, складови разписки, фактури и др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или
търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това
обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта,
издаден от компетентен орган.
5. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.

-
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Приложение №2
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция № 2: Месо, месни продукти и риба
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен
продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество,
сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за
употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ
бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр.
8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните),
Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба №
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба №
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от
10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да
бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка
трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
5. При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и
ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските
заведения и училища
1. Мляното месо да е с ниско съдържание на мазнини (не повече от 12,5% от общата
маса) и ниско съдържание от 1,5% от сухото вещество).
2. Месните продукти да са с намалено съдържание на мазнини(за малотрайните
колбаси не повече от 16% , а за трайните – не повече от 26% от общата маса) и намалено
съдържание на сол (за малотрайните колбаси не повече от 1,5% ,а за трайните не повече от
2,2%).
3. Месото от свине , ЕПЖ и ДПЖ да отговаря на изискванията на Регламент №
853/2004/ЕС.
4. Месото от птици и птичи разфасовки да отговарят на изискванията на Регламент
№853/2004/ЕС и Регламент 543/2008.
5. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
6. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни,
използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или
съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).

-
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7. Консервираните месни продукти да не съдържат консерванти, оцветители и да са с
ниско съдържание на сол.
8. Когато месните продукти не са по утвърден стандарт, трябва да са произведени по
ТД, в случай, че отговарят на изискванията за суровини, заложени в техническите изисквания
и рецептурите за производство на продукти по утвърдени стандарти
9. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на
храната и документ за качество и безопасност.
III. Суровини и Продукти

№
1

Видове хранителни продукти
2

Разфасовка,
Ориентировъчно
за която се
кол-во за срока Периодичност
определя
на договора
на доставката
цената
Мярка
4
3

1

СВИНСКО МЕСО - РАЗФАСОВАНО

КГ.

969

ежеседмично

2

СВИНСКИ СУБПРОДУКТИ, БЕЗ
СЛАНИНА

КГ.

360

ежеседмично

3

ТЕЛЕШКО МЕСО БЕЗ КОСТ

КГ.

181

ежемесечно

4

АГНЕШКО МЕСО-ТРУПНО

КГ.

504

ежемесечно

5

ПИЛЕ ЦЯЛО замразено

КГ.

3490

ежеседмично

6

ПИЛЕШКО БУТЧЕ С ПОДБЕДРИЦА
замразено

КГ.

240

ежеседмично

7

ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА замразени

КГ.

194

ежеседмично

КГ.

960

ежеседмично

КГ.

540

ежеседмично

КГ.

624

ежеседмично

КГ.

2230

ежеседмично

БР.

720

ежеседмично

КГ.

1201

ежемесечно

8

9
10

МАЛОТРАЙНИ КОЛБАСИ "КАМЧИЯ",
"ХАМБУРГСКИ", „ТЕЛЕШКИ” ПО
УТВЪРДЕН СТАНДАРТ
НАДЕНИЦА "ВАРЕНА",
"МАКЕДОНСКА" И ДР. ПОДОБНИ ПО
УТВЪРДЕН СТАНДАРТ
КРЕНВИРШИ ПИЛЕШКИ ПО
УТВЪРДЕН СТАНДАРТ

11

КАЙМА СМЕС (60% св. + 40% тел.)

12

ПАСТЕТ СВИНСКИ - КОНСЕРВА

13

СКУМРИЯ ФИЛЕ

0,180 кг.

IV. Срокове и периодичност на доставките
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след
подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката.
В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за
своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат
и по-кратък срок за реакция при рекламация.
Периодичността на доставките е съгласно таблицата.
Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с
изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на
-
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отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества
хранителни продукти.
Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно
най-голямата честота на доставяне.
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени
заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти.
V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеците: март, юни,
септември и декември;
Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеците да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на суровините и
продуктите предмет на обособената позиция за регион Враца. Комисия, назначена от
Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протоколът се
предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от
Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

VI. Изисквания към участниците
1.Участниците са задължени да доставят всички хранителните суровини и
продукти от съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителят
си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча или
да поръча различен от изброения асортимент.
2. Участниците трябва да има годишен оборот от изпълнени подобни доставки за
последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) в размер на не по-малко от 98982 лв. ((деветдесет и
осем хиляди деветстотин осемдесет и два лева) без ДДС– за обособена позиция №2;
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните
три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на месо, месни продукти, птици,
птичи продукти, риба, аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се
участва. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят минимум 3
(три) броя препоръки за добро изпълнение, включващи информация за предмета на договора
(конкретните хранителни продукти), датата и мястото на изпълнение и възложителя. В
случай, че препоръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти,
участниците могат да представят и всякакъв друг документ доказващ минималните
изисквания (напр. копия от договори, складови разписки, фактури и др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или
търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това
обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта,
издаден от компетентен орган.

-
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5. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.
6. Участниците да разполагат минимум с едно складово помещение за съхранение на
продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо
постоянна температура.

-
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Приложение №3
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция №3: Млечни продукти
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен
продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество,
сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за
употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ
бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр.
8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните),
Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба №
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба №
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от
10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да
бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка
трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
5. При доставката на продуктите от животински произход, да се представя и
ветеринарномедицинско свидетелство и експертен лист;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските
заведения и училища
1. Предлаганите мляко и млечни продукти да са без растителни мазнини.
2. Прясното пастьоризирано мляко, трябва да е произведено от сурово мляко,
отговарящо на изискванията на Регламент № 853/2004.
3. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
4. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни,
използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или
съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).
5. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната
и документ за качество и безопасност.

-
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III. Суровини и Продукти

№
1
1
2
3
4

Разфасовка,
Ориентировъчно
за която се
кол-во за срока Периодичност
определя
на договора
на доставката
цената
Мярка
4
3

Видове хранителни продукти
2
ПРЯСНО МЛЯКО краве 2% м. Регламент
853/2004
Кутия 1 л.
Кофичка
КИСЕЛО МЛЯКО краве 2% м.
БДС12:2010
0.4 кг.
КРАВЕ СИРЕНЕ бяло, саламурено БДС
15:2010
КАШКАВАЛ от краве мляко БДС
14:2010

5

СУХО МЛЯКО

6

КРАВЕ МАСЛО/100% натурално без
растителни мазнини/

7

МАРГАРИН

0.125 кг.
0,500 кг.

БР.

168

ежедневно

БР.

13850

ежедневно

КГ.

972

ежемесечно

КГ.

228

ежемесечно

КГ.

900

ежемесечно

БР.

288

ежеседмично

БР.

720

ежеседмично

IV. Срокове и периодичност на доставките
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след
подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката.
В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за
своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат
и по-кратък срок за реакция при рекламация.
Периодичността на доставките е съгласно таблицата.
Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с
изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на
отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества
хранителни продукти.
Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно
най-голямата честота на доставяне.
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени
заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти.
V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеците: март, юни,
септември и декември;
Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеците да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на суровините и
продуктите предмет на обособената позиция за регион Враца. Комисия, назначена от
Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протоколът се
предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от
Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
-
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 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

VI. Изисквания към участниците
1. Участниците са задължени да доставят всички хранителните суровини и
продукти от съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителят
си запазва правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча или
да поръча различен от изброения асортимент.
2. Участниците трябва да има годишен оборот от изпълнени подобни доставки за
последните 3 години (2009, 2010 и 2011 г.) в размер на не по-малко от 42624 лв. (четиридесет
и две хиляди шестстотин двадесет и четири лева) без ДДС– за обособена позиция №3;
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните
три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на мляко и млечни продукти,
аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се участва. За доказване
на това обстоятелство участниците трябва да представят минимум 3 (три) броя препоръки за
добро изпълнение, включващи информация за предмета на договора (конкретните
хранителни продукти), датата и мястото на изпълнение и възложителя. В случай, че
препоръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти, участниците могат да
представят и всякакъв друг документ доказващ минималните изисквания (напр. копия от
договори, складови разписки, фактури и др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или
търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това
обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта,
издаден от компетентен орган.
5. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.
6. Участниците да разполагат минимум с едно складово помещение за съхранение на
продуктите, оборудвано с хладилна техника или хладилно помещение, поддържащо
постоянна температура.

-
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Приложение №4
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция № 4: Плодове и зеленчуци
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен
продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество,
сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за
употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ
бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр.
8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните),
Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба №
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба №
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от
10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да
бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка
трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските заведения
и училища:
1. Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в
съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за
предлагане на пазара.
2. Не се допускат пресни плодове и зеленчуци, съдържащи остатъчни количества
пестициди и нитрати над максимално допустимите стойности.
3. Кореноплодните зеленчукови култури/морков, ряпа, салатно цвекло, репички и др./
трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на
пресни плодове и зеленчуци.
4. Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и примеси, без повреди от
вредители. Не се допуска използването на гнили картофи и с лошо качество, което ги
прави негодни за консумация.
5. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни,
използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или
съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).
6. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
7. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната
и документ за качество и безопасност.

-
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III. Продукти

№
1

Видове хранителни продукти
2

Разфасовка,
Ориентировъчно
за която се
кол-во за срока Периодичност
определя
на договора
на доставката
цената
Мярка
4
3

1

ДОМАТИ

КГ.

1100

ежеседмично

2

КРАСТАВИЦИ

КГ.

1740

ежеседмично

3

ЗЕЛЕ

КГ.

3680

ежеседмично

4

ЧУШКИ

КГ.

1660

ежеседмично

5

МОРКОВИ

КГ.

1380

ежеседмично

6

ЛУК

КГ.

3700

ежеседмично

7

КАРТОФИ

КГ.

6950

8

ТИКВИЧКИ

КГ.

340

9

ДИНЯ

КГ.

60

ежеседмично
Ежеседмично
по определена
заявка
Ежеседмично
по определена
заявка

10

ЯБЪЛКИ

КГ.

1820

11

БАНАНИ

КГ.

120

12

ПОРТОКАЛИ

КГ.

20

ежеседмично
Ежеседмично
по определена
заявка
по определена
заявка

IV. Срокове и периодичност на доставките
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след
подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката.
В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за
своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат
и по-кратък срок за реакция при рекламация.
Периодичността на доставките е съгласно таблицата
Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с
изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на
отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества
хранителни продукти. Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е
предвидена възможно най-голямата честота на доставяне.
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени
заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти - столове, детски и социални
заведения
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V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеца.
Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеца да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните
продукти за регион Враца, предмет на обособената позиция. Комисия назначена от
Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протокола се
предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от
Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

VI. Изисквания към участниците
1. Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от
съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителя си запазва
правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча или да поръча
различен от изброения асортимент.
2. Участниците трябва да имат годишен оборот от изпълнени подобни доставки за
последните 3 години ( 2009, 2010 и 2011 г. ) в размер на не по-малко от 40444 лв. (четиридесет
хиляди четиристотин четиридесет и четири лева) без ДДС, за обособена позиция №4.
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните
три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на пресни плодове и зеленчуци,
аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се участва. За доказване
на това обстоятелство участниците трябва да представят минимум 3 (три) броя препоръки за
добро изпълнение, включващи информация за предмета на договора (конкретните
хранителни продукти), датата и мястото на изпълнение и възложителя. В случай, че
препоръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти, участниците могат да
представят и всякакъв друг документ доказващ минималните изисквания (напр. копия от
договори, складови разписки, фактури и др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или
търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това
обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта,
издаден от компетентен орган.
5. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.

-
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Приложение №5
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция № 5: Консерви
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен
продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество,
сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за
употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ
бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр.
8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните),
Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба №
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба №
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от
10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да
бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка
трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските заведения
и училища:
1. Стерилизираните зеленчуци да са с ниско съдържание на мазнини и сол, а
стерилизираните плодове - с ниско съдържание на захар, без синтетични подсладители,
оцветители и консерванти.
2. В детските заведения и училищата не се доставят и приемат продукти с нарушена
херметичност и признаци на бомбаж.
3. Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с Наредбата за изискванията към
напитките от плодове.
4. Не се допуска предлагане на плодови сладка и конфитюри със съдържание на добавена
захар над 50%.
5. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни,
използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или
съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).
6. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
7. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната
и документ за качество и безопасност.
8. Плодовите и плодово-зеленчуковите нектари да са със съдържание на моно- и
дизахариди до 20%.

-
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III. Продукти

№
1

Видове хранителни продукти
2

1

ЗЕЛЕНЧУКОВА КОНСЕРВА ГЮВЕЧ

2

ЗЕЛЕНЧУКОВА КОНСЕРВА
ПАПРИКАШ

3

КОНСЕРВА ДОМАТИ

4

ДОМАТЕНО ПЮРЕ/не по-малко от 22%
сухо вещество/

5

КОНСЕРВА ГРАХ

6

КОНСЕРВА ЗЕЛЕН ФАСУЛ

7

КОНСЕРВА КИС. КРАСТАВИЦИ

8

КОНСЕРВА ГЪБИ РЯЗАНИ

9

КОМПОТ/различни видове/

10

КОНФИТЮР С НАД 60% ПЛОДОВО
СЪДЪРЖАНИЕ

11

МЕД 100%

12
13
14

ЛЮТЕНИЦА ПО УТВЪРДЕН
СТАНДАРТ
КОНЦЕНТРИРАНИ ПЛОДОВИ И
ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ
НЕКТАР

Разфасовка,
Ориентировъчно
за която се
кол-во за срока Периодичност
определя
на договора
на доставката
цената
Мярка
4
3
Буркан 0.68
БР.
1700
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
1440
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
7100
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
300
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
2240
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
2700
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
180
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
60
ежемесечно
кг
Буркан 0.68
БР.
2540
ежемесечно
кг
Буркан 0,36
БР.
390
ежемесечно
кг
Буркан 0.9
БР.
70
ежемесечно
кг.
Буркан 0.40
кг.
Кутия 1 л
Бутилка
0,500 л

БР.

240

ежемесечно

БР.

360

ежемесечно

БР.

1560

ежемесечно

IV. Срокове и периодичност на доставките
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след
подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката.
В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за
своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат
и по-кратък срок за реакция при рекламация.
Периодичността на доставките е съгласно таблицата
Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с
изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на
отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества
хранителни продукти. Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е
предвидена възможно най-голямата честота на доставяне.
-
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Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени
заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти - столове, детски и социални
заведения
V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеца.
Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеца да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните
продукти за регион Враца, предмет на обособената позиция. Комисия назначена от
Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протокола се
предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от
Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

VI. Изисквания към участниците
1. Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от
съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителя си запазва
правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча или да поръча
различен от изброения асортимент.
2. Участниците трябва да имат годишен оборот от изпълнени подобни доставки за
последните 3 години ( 2009, 2010 и 2011 г. ) в размер на не по-малко от 50804 лв. (петдесет
хиляди осемстотин и четири лева) без ДДС – за обособена позиция №5
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните
три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на преработени и консервирани
плодове и зеленчуци, аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се
участва. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да представят минимум 3
(три) броя препоръки за добро изпълнение, включващи информация за предмета на договора
(конкретните хранителни продукти), датата и мястото на изпълнение и възложителя. В
случай, че препоръките не доказват вида и стойността на хранителните продукти,
участниците могат да представят и всякакъв друг документ доказващ минималните
изисквания ( напр. копия от договори, складови разписки, фактури и др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или
търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това
обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта,
издаден от компетентен орган.
5. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.

-
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Приложение №6
ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Обособена позиция № 6: Други хранителни продукти
I. Изисквания към продуктите
1. Предлаганите артикули трябва да бъдат в добър търговски вид, като всеки доставен
продукт ще бъде в срок на годност придружен от експертен лист или сертификат за качество,
сертификат за произход, документ за произход или друг аналогичен документ, разрешение за
употреба (за хранителните продукти - съгласно изискванията на Закона за храните (обн. ДВ
бр. 90 от 15.10.1999 г., изм. и доп. бр. 98 от 14.12.2010 г., в сила от 1.01.2011 г., изм. и доп., бр.
8 от 25.01.2011 г., в сила от 25.01.2011 г.) и Регламент 178/2002 г. от 28.01.2002 г. за
установяване на общите принципи и изисквания на законодателството в областта на храните),
Наредба № 6/10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в
детски заведения /обн. в Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба №
9/16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба №
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните
изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от 31.03.2009г., бр. 36 от
10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
2. Да са етикетирани съгласно нормативните изисквания (пакетираните продукти да
бъдат с етикети на български език и да съдържат информация за вида на стоката,
производител, качество, дата на производство и срок на годност);
3. Остатъчният срок на годност на хранителните продукти към датите на доставка
трябва да бъде не по-малък от 75%.
4. Да са екстра или първо качество;
II. Изисквания към суровините и готовите продукти предлагани в детските заведения
и училища:
1. Предварително опакованите продукти да са в опаковка, която предпазва от външно
замърсяване и не променя органолептичните;
2. Пакетираните храни да са етикетирани и маркирани съгласно Наредбата за
изискванията за етикетирането и представянето на храните.
3. Не се допускат храни с нарушена цялост на опаковката.
4. Не се допускат храни с признаци на развала и изтекъл срок на годност.
5. Слънчогледовото масло трябва да има светложълт цвят, бистро, без утайки и примеси.
6. Не се приемат зърнени храни и храни на зърнена основа с признаци на видимо
плесенясване, с наличие на складови вредители и/ или следи от тяхната дейност.
7. Пълнозърнестите продукти да са произведени в съответствие с показателите, заложени
в ТД на производителя, без оцветители.
8. Варивата да са здрави, цели, чисти, без чужди вещества, без вредители и увреждания от
вредители, без неспецифичен мирис и/или вкус и с цвят характерен за продукта.
9. Ядките да са цели, здрави, чисти, с цвят, вкус и мирис характерен за продукта, без
странични примеси, неповредени от насекоми или гризачи и без наличие на живи
вредители.
10. Използваният чай да не съдържа оцветители и овкусители.
11. Използва се само сол, йодирана с калиев йодат.
12. Съгласно чл. 4а, ал. 4 и чл. 19б, ал. 2 от Закона за храните се забранява в храни,
използвани в детското хранене да се влагат продукти и съставки, които се състоят или
съдържат генетично модифицирани организми (ГМО).
13. Не се допускат храни обработени с йонизиращи лъчения.
14. Всяка партида храни се придружава от документ, удостоверяващ произхода на храната
и документ за качество и безопасност.
-
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15. Храните на зърнена основа, предназначени за консумация от децата във възрастта до 3
години, по отношение на състава им трябва да отговарят на Наредбата за изискванията
към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и
малки деца.
III. Продукти

№
1

Видове хранителни продукти
2

1

БИСКВИТИ ОБИКНОВЕНИ

2

БИСКВИТИ ЧАЕНИ

3

ЗАХАР КРИСТАЛНА

4

КАКАО

5

ЗРЯЛ ФАСУЛ - екстра качество

6

ЛЕЩА - екстра качество

7

Разфасовка,
Ориентировъчно
за която се
кол-во за срока Периодичност
определя
на договора
на доставката
цената
Мярка
4
3
БР.

2400

ежеседмично

БР.

240

ежеседмично

КГ.

2040

ежеседмично

БР.

360

ежеседмично

Пакет 1 кг

КГ.

660

ежемесечно

Пакет 1 кг

КГ.

804

ежемесечно

ЖИТО

Пакет 1 кг

КГ.

384

ежемесечно

8

ОРИЗ БИСЕРЕН - ЕКСТРА КАЧЕСТВО

Пакет 1 кг

КГ.

1320

ежемесечно

9

ОЛИО СЛЪНЧОГЛЕДОВО

Бутилка 1 л.

БР.

2560

ежемесечно

10

ОЦЕТ ВИНЕН

Бутилка 0,7
л

БР.

106

ежемесечно

11

ЯЙЦА размер L, КЛАС "А"

БР.

19500

ежемесечно

12

МАГДАНОЗ СУХ

Пакет 10 гр.

БР.

1560

ежемесечно

13

КОПЪР СУХ

Пакет 10 гр.

БР.

360

ежемесечно

14

ЧУБРИЦА РОНЕНА

Пакет 10 гр.

БР.

300

ежемесечно

15

СОЛ ЙОДИРАНА

Пакет 1 кг

БР.

390

ежемесечно

16

ЧЕРВЕН ПИПЕР МЛЯН

Пакет 0,5 кг

БР.

300

ежемесечно

17

ЧЕРЕН ПИПЕР МЛЯН

Пакет 10 гр.

БР.

600

ежемесечно

18

ДЖОДЖЕН СУХ

Пакет 10 гр.

БР.

120

ежемесечно

19

ДАФИНОВ ЛИСТ

Пакет 10 гр.

БР.

60

ежемесечно

20

ВАНИЛИЯ

Пакетче
0,002 кг

БР.

2380

ежемесечно

21

КАНЕЛА на прах

Пакет 10 гр.

БР.

270

ежемесечно

22

СОДА БИКАРБОНАТ

Пакет 0,1 кг

БР.

72

ежемесечно

23

МАЯ ЗА ХЛЯБ

Пакет
0,500 кг

БР.

20

ежемесечно

160 гр.
160 гр.
Пакет 1 кг
Опаковка 50
гр.

-

29

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за
нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра”

24

ЧАЙ БИЛКОВ (различни)

25

ПРЕСЕН КОПЪР

Кутия 20 бр.

БР.

3180

ежемесечно

връзка

Бр.

20

ежеседмично

IV. Срокове и периодичност на доставките
Участниците са длъжни да доставят хранителните продукти в срок до 24 часа след
подаване на конкретната заявка от съответния обект. Те могат да предлагат и по-кратък срок
за изпълнение на доставката.
В случай на рекламация на доставен продукт участниците са длъжни да подменят за
своя сметка същия в срок до 8 часа, след съобщаване на рекламацията. Те могат да предлагат
и по-кратък срок за реакция при рекламация.
Периодичността на доставките е съгласно таблицата.
Възложителят си запазва правото да променя, след предварително съгласуване с
изпълнителя, приблизително посочения график на доставяне, в зависимост от нуждите на
отделните обекти, както и от възможността им за съхранение на доставените количества
хранителни продукти.
Посочената периодичност на доставяне е приблизителна, като е предвидена възможно
най-голямата честота на доставяне.
Доставките на хранителните продукти ще се осъществяват чрез предварителни писмени
заявки (по факс, e-mail и др.) от страна на отделните обекти - столове, детски и социални
заведения
V. Актуализация на цените (промяна на цената на доставките):
Доставната цена ще се актуализира, на всяко 1 -во число от месеците: март, юни, септември
и декември;
Изпълнителя се задължава на 1-во число от месеците да представя на Възложителя,
заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно - месечните цени на хранителните
продукти за регион Враца, предмет на обособената позиция. Комисия назначена от
Възложителя извършва актуализация на цените, за което издава Протокол. Протокола се
предоставя на Изпълнителя и обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците
за сведение и изпълнение.
Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от
Изпълнителя справка на “САПИ” ЕООД, по следната формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя (постоянен за целия
период на действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на “САПИ” ЕООД за регион Враца към момента на
последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, съгласно представения от
Изпълнителя бюлетин.

VI. Изисквания към участниците
1.Участниците са задължени да доставят всички хранителните продукти от
съответната позиция за всички обекти включени в поръчката. Възложителя си запазва
правото част от изброения асортимент в обществената поръчка да не се поръча или да поръча
различен от изброения асортимент.
-
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2. Участниците трябва да има годишен оборот от изпълнени подобни доставки за
последните 3 години ( 2009, 2010 и 2011 г. ) в размер на не по-малко от 52244 лв. (петдесет и
две хиляди двеста четиридесет и четири лева) без ДДС – за обособена позиция №6.
3. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през последните
три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на пакетирани храни, мазнини,
подправки и безалкохолни напитки, аналогични на обособената позиция от настоящата
поръчка за която се участва. За доказване на това обстоятелство участниците трябва да
представят минимум 3 (три) броя препоръки за добро изпълнение, включващи информация
за предмета на договора (конкретните хранителни продукти), датата и мястото на
изпълнение и възложителя. В случай, че препоръките не доказват вида и стойността на
хранителните продукти, участниците могат да представят и всякакъв друг документ
доказващ минималните изисквания ( напр. копия от договори, складови разписки, фактури и
др.)
4. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или
търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. За доказване на това
обстоятелство участниците трябва да представят Удостоверението за регистрация на обекта,
издаден от компетентен орган.
5. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на хранителни
продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили с валидно
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.
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Раздел ІІ
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ И ЗА
ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ
І. МЯСТО И СРОК ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА
1. Документацията за участие в процедурата се получава срещу заплащане на сума от 10
лева.
1.1. Сумата от 10 /десет/ лева може да бъде внесена в касата на Община Мездра, ул.
Христо Ботев” №27 всеки работен ден от 8.00 до 16.00 часа или по банков път на следната
сметка на Община Мездра: IBAN: BG95STSA93008425414500, BIC: STSABGSF, Банка ДСК,
клон Мездра, код на плащане 448090 в срок до 16:00 часа на 06.12.2012г.
1.2. Документацията се получава от 3-то гише в Центъра за информация и услуги на
гражданите на Община Мездра. При поискване от заинтересовано лице документацията се
изпраща от възложителя, чрез куриер за сметка на лицето, отправило искането, след
постъпило плащане по банков път и изпращане по факс на основните данни на участника и
адрес на получаване.
1.3. Настоящата документация за участие може да бъде намерена в електронен вид на
интернет страницата на община Мездра на адрес: http://www.mezdra.bg.
1.4. Желаещите имат право да разгледат документацията на място преди да я закупят.
2. Срокът за получаване на документацията е до до 16:00 часа на 06.12.2012г.
3. Промени в обявлението и/или документацията, свързани с осигуряване на
законосъобразността на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка,
може да бъдат направени еднократно, по инициатива на възложителя или по предложение на
заинтересовано лице по реда визиран в чл.27а от ЗОП.
4. Разяснения по документите
4.1. В случай, че участниците имат нужда от разяснения по документацията за участие,
те могат да отправят писмено своите питания на адреса, посочен в обявлението до изтичането
на срока за нейното закупуване.
4.2. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са закупили
документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора
лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която
предстои да се предоставя на други участници.
4.3. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпване на искането, а в
случай на възникнала необходимост, удължава срока за получаване на офертите съгласно
чл.29, ал.2 от ЗОП.
ІІ. ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ
НА ОФЕРТИТЕ
1. Запечатване и маркиране
1.1. Офертните материали, систематизирани съобразно изискванията на Раздел ІV,
подвързани в папка/и, се запечатват в непрозрачни пликове № 1, 2 и 3, като се надписват в
долния ляв ъгъл – ПЛИК № 1 „Документи за подбор", ПЛИК № 2 "Предложение за
изпълнение на поръчката" и ПЛИК № 3 – „Предлагана цена” съдържащ отделните ценови
предложения по обособени позиции.
1.1.1. Плик №1 с надпис „Документи за подбор” трябва да съдържа документите,
изисквани от възложителя съгласно чл.56, ал.1, т. 1-6, т.8, т.12-14 от ЗОП, отнасящи се до
критериите за подбор на участниците. Върху плика следва да се отбележи и наименованието
на фирмата на участника.
Лицата, които ще представляват участниците в откритата процедура и не са техни
представители по закон, трябва да представят и да поставят в този плик, нотариално заверено
пълномощно подписано от лицето/лицата, представляващи по закон участника.
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Пълномощното на чуждестранните лица следва да бъде представено и в официален превод1 на
български език.
1.1.2. Плик №2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” трябва да
съдържа документите по чл.56, ал.1, т.7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно
избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания. Върху плика
следва да се отбележи и наименованието на фирмата на участника.
За всяка обособена позиция се подава отделен запечатан непрозрачен плик №2 с надпис
„Предложение за изпълнение на обособена позиция №…….” Пликовете за отделните
обособени позиции се поставят в запечатан непрозрачен плик №2 с надпис „Предложение за
изпълнение на поръчката”, поставен в плика с офертата.
1.1.3. Плик №3 с надпис „Предлагана цена” в който се поставя ценовата оферта
съгласно приложения в документацията образец.
За всяка обособена позиция се поставя отделен запечатан плик №3 с надпис „Предлагана цена
за обособена позиция №……” Пликовете за отделните обособени позиции се поставят в
запечатан непрозрачен плик №3 с надпис „Предлагана цена”, поставен в плика с офертата.
1.2. Всеки плик съдържа един оригинал и едно копие на съответните документи, съдържащи
се в съответния плик.
1.3. Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик (кашон), като в горния десен ъгъл
се изписва:
Община Мездра
„Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка
на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален патронаж, Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост и Детска млечна кухна –гр. Мездра”
1.4. В долния ляв ъгъл на плика (кашона) се посочва наименование на участника, адрес за
кореспонденция на участника, телефон и по възможност – факс и e-mail.
1.5. В съответствие с чл.57, ал.5 от ЗОП не се приемат пликове (кашони), които са
незапечатани, прозрачни или с нарушена цялост. Възложителят връща незабавно и офертите,
които са представени след изтичане на крайния срок. Тези обстоятелства се отбелязват във
входящия регистър.
2. Място и срок на подаване на офертите
2.1. Офертите могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощено лице в „Центъра
за информация и услуги на гражданите” на Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев”
№27 в срок 16.00 часа на 17.12.2012г.
по пощата препоръчано с обратна разписка или чрез куриерска служба. Възложителят не носи
отговорност за получаване на оферти в случай, че се използва друг начин за представянето им.
2.2. До изтичане срока за подаване на оферти, всеки участник може да оттегли, промени или
допълни офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие в
процедурата. Допълнението или промяната в офертата трябва да отговарят на изискванията и
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика да бъде отбелязан и
текст: „Допълнение/Промяна на оферта с вх.№…”
2.3. Подадените оферти се вписват във входящ регистър по реда на тяхното постъпване, като
върху плика се отбелязват входящ номер, датата и часът на получаването им в „Центъра за
информация и услуги на гражданите”..
2.4. Срокът на валидност на офертата, посочен в обявлението е 90 /деветдесет/ календарни
дни, считано от крайния срок за подаване на офертите. Това означава, че участниците са
обвързани с офертите си за периода, който са посочили и той е не по-малък от 90 дни.

1

Съгласно §1, т.16а от ЗОП „Официален превод” е превод извършен от преводач, който има сключен договор с
Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.
-
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Възложителят може да поиска от класираните участници да удължат срока на валидност на
офертите си до момента на сключване на договора за изпълнение на поръчката.
2.5. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако представи оферта с по – кратък срок и при поискване от страна на
комисията и/или възложителя – откаже да я удължи.
2.6. Всички действия на възложителя и на участниците, свързани с настоящата открита
процедура следва да бъдат обективирани в писмен вид.
2.7. Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Спрямо възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции за
разходи, направени по подготовката и подаването на офертите им, независимо от резултата
или провеждането на откритата процедура, освен в случаите, посочени в чл. 39, ал. 5 от Закона
за обществените поръчки (ЗОП).
Разходите за дейността на комисията за избор на изпълнител на обществената поръчка
са за сметка на възложителя.
2.8. Офертите на участниците ще бъдат отворени от комисия, назначена от възложителя в
първия работен ден след изтичане на срока за подаване на оферти, определен в обявлението за
обществено поръчка – на 18.12.2012 год. от 10:00 часа в малката заседателна зала на ІV
етаж в сградата на Община Мездра на адрес: гр. Мездра, ул. „Хр. Ботев” №27 в случай, че
не е удължен срока за подаване на оферти, съгласно чл.29,ал.2 от ЗОП.
3. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти
3.1. Възложителят е длъжен да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30
(тридесет) дни, когато първоначално определеният срок е недостатъчен, поради необходимост
от:
 разглеждане на място на допълнителни документи към документацията;
 оглед на мястото на изпълнение.
3.2. Възложителят може да удължи срока за подаване на офертите с не повече от 30 (тридесет)
дни, когато в срока, определен за получаване на офертите, няма постъпила оферта.
3.3. В хипотезата на предоставяне на разяснения по реда на чл. 29, ал. 2 от ЗОП, в случай че от
предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти
остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за получаване на оферти с толкова
дни, колкото е забавата.
Раздел ІІІ
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА
1. Общи изисквания към участниците
1.1. В откритата процедура за възлагане на настоящата обществена поръчка могат да
участват български или чуждестранни физически или юридически лица, включително
техни обединения, които отговарят на изискванията на ЗОП, Правилника за прилагане
на Закона за обществените поръчки (ППЗОП), изискванията на възложителя в
настоящата документация и на специалните изисквания предвидени в Закона за
храните
/ЗХ/
и
подзаконовите
му
нормативни
актове,
Закона
за
ветеринарномедицинската дейност /ЗВМД/ и свързаните с изпълнение на договора.
1.2. Участникът в процедурата задължително трябва да има регистриран по реда на чл.12,
ал.9 от Закона за храните обект за производство и/или търговия с храни.

-
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За доказване на посоченото изискване участникът трябва да представи:
Удостоверение за регистрация издадено по реда на чл.12, ал.10 от ЗХ от съответната
ОДБХ по местонахождение на обекта.
1.3. Към момента на провеждане на процедурата участникът следва да е вписан в
съответния регионален регистър на обектите за производство и търговия с храни,
респективно в съответния национален регистър /публикуван на ел. страница на БАБХ
(http://babh.government.bg/bg/registers.html), регистрацията да не е заличена и
удостоверението да не е обезсилено съгласно чл.16, ал.2 от Закона за храните.
Проверката се извършва от комисията.
1.4. Транспортните средства с които ще се превозват и доставят храните трябва да имат
издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортно
средства от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински
произход.
За доказване на посоченото изискване участникът представя:
Удостоверение за регистрация на транспортно средство издадено от ОДБХ по
местонахождение на съответния обект
или
когато участникът не притежава специализирани транспортни средства за превоз на храни,
същия може да представи копие от договор за извършване на услуга (транспортиране на храни
от животински и/или неживотински произход) сключен със специализирана фирма и
съответно копия от Удостоверенията за транспортните средства на фирмата.
1.5. Участникът трябва да притежава разработена и внедрена НАССР система за
управление безопасността на храните.
За доказване на посоченото изискване участникът представя:
Декларация Образец №13, че е внедрена НАССР система за управление безопасността
на храните, съгласно чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006 год. за хигиената на храните.
или
В случай, че участникът е сертифициран и представи сертификат по ISO 22000:2005 за
безопасност на храните с област на приложение продажба и доставка на хранителни
продукти или еквивалент, не е необходимо да има декларация удостоверяваща, че
участникът има разработена и внедрена НАССР система за управление безопасността
на храните.
Копията на документите трябва да са заверени от кандидата с надпис „Вярно с оригинала”.
2. Специфични изисквания към участници – обединения, които не са юридически лица
(„обединение/консорциум”)
2.1. В случай че участникът е обединение (консорциум), участниците в него трябва да
определят едно лице, което да представлява обединението за целите на поръчката („водещ
съдружник”). Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
2.2. В случай че участник в процедурата е обединение (консорциум), изискванията за
икономически и финансови възможности, и за технически възможности, се отнасят за
обединението като цяло. При изискванията, които важат за всеки един от членовете на
обединението поотделно, това е изрично посочено в съответната част на документацията.
2.3. В случай че участникът е обединение (консорциум), участниците в него сключват
договор/споразумение помежду си, което задължително трябва да съдържа клаузи, които
гарантират, че:
 всички членове на обединението са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на
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договора;
 водещият съдружник на обединението е упълномощен да задължава, да получава
указания за и от името на всеки член на обединението;
 всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора;
 съставът на обединението няма да се променя след сключването на договора за
възлагане на обществената поръчка.
2.4. Когато участникът е обединение(консорциум), но не представи договора/споразумението
за създаване на обединението или в представения договор липсват клаузи, гарантиращи
изпълнението на посочените условия, или съставът на обединението се е променил след
подаване на офертата – участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане
на обществената поръчка.
2.5. Участниците следва да имат предвид, че наличието на обстоятелствата по чл.47, ал.1, т.1,
2 и 3; ал.2, т.1, 2, 3, 4 и 5 и ал.5 от Закона за обществени поръчки води до отстраняване на
участника от участие в процедурата.
За обстоятелствата по чл. 47, ал.1, т. 2 и 3; ал.2, т.1, 3 и 4 и ал.5, т. 2 от Закона за
обществени поръчки, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно
подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.
Административните изисквания на точка 4 „Административни изисквания” от
настоящия Раздел ІІІ се прилагат за всеки от участниците в обединението поотделно.
3. Специфични изисквания към подизпълнителите
3.1. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, административните изисквания на точка 4 „Административни изисквания” от
настоящия Раздел ІІІ, се прилагат и за подизпълнителите.
3.2. Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че
отговаря за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои
действия, бездействия и работа, и подизпълнителите са посочени в офертата на участника, и за
тях са представени всички необходими документи. За същото участникът попълва декларация
Образец №11
3.3. Лице, което участва като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да
представя самостоятелна оферта.
3.4. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, в случай че:
 е представил самостоятелна оферта, въпреки че в оферта на друг участник е посочен
като подизпълнител и е попълнил Декларация за съгласие за участие като
подизпълнител – Образец №12
 е представил оферта, в която е посочил дадено лице за подизпълнител, но не е
приложил неговата Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – Образец
№12, а същевременно това лице е подало самостоятелна оферта и е декларирало пред
възложителя, в хода на провеждането на процедурата, че не знае за посочването си като
подизпълнител и не е съгласно да бъде такъв.
3.5. При подаване на офертата, участникът декларира дела на участие на подизпълнителя (в
проценти), както и вида на конкретните дейности, които ще се извършват от подизпълнителя
като попълва Образец №11.
3.6. Изискванията за икономическо и финансово състояние, както и технически възможности
се прилагат за подизпълнителите, както следва:
-
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3.6.1. по отношение на икономическите и финансови възможности - в съответствие с
дела на тяхното участие (в процентно изражение от съответното изискване към
участника);
3.6.2. по отношение на изискванията за технически възможности – в съответствие с вида
на дейностите, които ще се извършват от подизпълнителя, като подробно
посочване на приложимите изисквания към подизпълнителите е посочено на
съответните места в настоящата документация.
4. Административни изисквания
4.1. Административни изисквания съгласно ЗОП
4.1.1. Не може да участва в настоящата процедура за възлагане на обществената поръчка
участник:
а) Който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за:
 престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс или за подобно
престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е установено;
 подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс или за подобно престъпление съгласно
законодателството на държавата, в която лицето е установено;
 участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс или
за подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено;
 престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено;
 престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс или за
подобно престъпление съгласно законодателството на държавата, в която лицето е
установено.
б) Който е обявен в несъстоятелност, съгласно националните закони и подзаконови актове.
в) Който е в производство по ликвидация или в подобна процедура, съгласно
националните закони и подзаконови актове.
г) Който е в открито производство по несъстоятелност или в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове.
д) Който е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от
Търговския закон.
е) Дейността на участника – чуждестранно лице, да не е под разпореждане на съда.
ж) Участникът да не е преустановил дейността си.
4.1.2. Не може да участва в настоящата процедура и участник:
а) Който има парични задължения към държавата или към община 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 или
има парични задължения, свързани с плащането на вноски за социалното осигуряване или на
данъци, съгласно правните норми на държавата, в която е установен.
б) Който има наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно
пребиваващи чужденци през последните до 5 години.
в) Който има лица от кръга на посочените в чл. 47, ал. 4 от ЗОП, в т.ч. прокуристите,
които са свързани лица по смисъла на § 1, т. 23а от Допълнителната разпоредба на Закона за
-
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обществените поръчки2 с възложителя или със служители на ръководна длъжност в Община
Мездра;
г) Който е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси3, както и такова лице не е съдружник, притежател на
дялове или акции, управител или член на орган на управление или контрол на участника.
д) Който е лишен от правото да упражнява определена професия или дейност, съгласно
законодателството на държавата, в която е извършено нарушението.
е) Който е декларирал съгласие да участва като подизпълнител в офертата на друг
участник;
ж) Който не отговаря на изискванията на възложителя, посочени в документацията за
участие и/или е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия;
з) Който е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл.313 от НК във връзка с
провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.
4.2. Документи за доказване на изискванията по т. 4.1.1 и 4.1.2
4.2.1. Всеки участник в процедурата удостоверява отсъствието на посочените
обстоятелствата в т. 4.1.1 и 4.1.2 от този раздел с декларации в съответствие с правилата
предвидени в чл.47, ал.4 от ЗОП. При подписване на договора за обществена поръчка,
участникът определен за изпълнител е длъжен да представи всички необходими документи за
удостоверяване липсата на изброените обстоятелства от съответните компетентни органи.
4.2.2. Декларациите се попълват по образците, съгласно настоящата документация
Образци № 8, 9 и 10.
4.2.3. Когато участникът е обединение изискванията посочени в т.4.1.1 и т.4.1.2. от
настоящия раздел, се прилагат за всеки член на обединението.
4.2.3. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, изискванията в т.4.1.1 и т.4.1.2. от настоящия раздел, се прилагат и за
подизпълнителите. В този случай участникът отговаря за действията и бездействията на
посочените подизпълнители като за свои действия и бездействия.
4.2.4. Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 ЗОП в
7-дневен срок от настъпването им. Възложителят има право по всяко време да проверява
заявените от участника данни в представената оферта.
4.2.5. Ако участник или някое от лицата, задължени да представят декларации,
декларира в тях или посочи в други документи неверни данни и обстоятелства и това бъде
2

“Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от Закона за обществените поръчки са:
 роднините по права линия без ограничение;
 роднини по съребрена линия до четвърта степен включително;
 роднини по сватовство – до втора степен включително;
 съпрузи или лица, които се намилат във фактическо съжителство;
 съдружници;
 лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 дружеството и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
Не са свързани лица дружество, чиито капитал е 100 на сто държавна или общинска собственост, и лице, което
упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество.

3

„Лица по чл. 21 и 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси” са:
 Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата
процедура, е заемало публична длъжност, при изпълнението на която е осъществявало действия по разпореждане,
регулиране или контрол по отношение на участника или е сключвало договори с него, или със свързани лица.
 Физическо лице, което в период от една година преди подаването на офертата за участие в настоящата
процедура, е заемало длъжност в Община Мездра или друга подобна публична организация, в изпълнение на която е
участвало в провеждането на процедури за обществени поръчки или в процедури, свързани с предоставяне на
средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската
държава.
 Изискването се отнася и за ключовите експерти на участника.
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установено от комисията за разглеждане, оценяване и класиране на офертите в хода на
провеждане на процедурата по избор на изпълнител, този участник ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
4.2.6. Възложителят ще отстранява от участие в тази процедура всеки участник, който
не отговаря на нормативно установените изисквания в ЗОП и на изискванията посочени в
документацията за участие.
5. Критерии за подбор на участниците
5.1. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние.
С оглед вида на крайните потребители на дейността на социалните заведения и максималната
им защита, възложителя предвижда следните минимални изисквания:
5.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да отговаря на посочените по-долу изисквания.
Минимален документално доказан общ оборот или доход общо за предходните три
приключени финансови години /2009, 2010, 2011/, в размер равен или по-голям от два пъти
прогнозната стойност на сумата от обособените позиции за които се кандидатства.
Общо за последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.), участникът трябва да има
годишен оборот от изпълнени подобни доставки в размер на не по-малко от:
за ПОЗИЦИЯ № 1 –
за ПОЗИЦИЯ № 2 –
за ПОЗИЦИЯ № 3 –
за ПОЗИЦИЯ № 4 –
за ПОЗИЦИЯ № 5 –
за ПОЗИЦИЯ № 6 –

72760 лв. (седемдесет и две хиляди седемстотин и шестдесет лева);
98982 лв. ( деветдесет и осем хиляди деветстотин осемдесет и два лева);
42624 лв. (четиридесет и две хиляди шестстотин двадесет и четири лева);
40444 лв. (четиридесет хиляди четиристотин четиридесет и четири лева);
50804 лв. (петдесет хиляди осемстотин и четири лева);
52224 лв. (петдесет и две хиляди двеста двадесет и четири лева)

Когато участникът в процедурата е обединение изискването по тази точка се прилага за
обединението като цяло.
Когато участникът подава оферта за повече от една обособена позиция, следва да
покрива минималните изисквания за всяка от позициите.
При наличие на подизпълнител, изискването се прилага съответно, според процентното
участие на подизпълнителя, като стойността на Минимален документално доказан общ оборот
или доход общо за предходните три приключени финансови години /2009,2010, 2011/, се
умножава по процента на участие на подизпълнителя.
5.1.2. Документи за доказване на икономическото и финансовото състояние на участника.
5.1.2.1.

Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за
последните 3 (три) приключени финансови години (2009, 2010,2011 г.) –
подписани и подпечатани от участника на всяка страница.

5.1.2.2.

За физическите лица – заверено от НАП копие на данъчна декларация за
всяка от предходните три години (2009 ,2010,2011 г.).

5.1.2.3.

Информация за общия оборот за всяка от последните три приключени
финансови години (2009 ,2010,2011 г.). (Образец №15)

5.1.3. Когато по обективни причини участникът не може да представи исканите от
възложителя документи, той може да докаже икономическото и финансовото си състояние с
всеки друг документ, който Възложителят приеме за подходящ.
5.1.4. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията
изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.
5.1.5. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не
извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на
съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и
наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително
39
Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за
нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра”

представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на настоящата
документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде
безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като
преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата.
Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от
комисията в Протокол № 1. В случай че участникът представи допълнително документи,
извън поисканите от комисията в протокол № 1, същите не се вземат предвид от комисията
при преценката относно съответствието с критериите за подбор.
5.1.6. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от
комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен начин да
се изведе и докаже информацията относно съответствието с критериите за подбор, участникът
се отстранява от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
5.2. Минимални изисквания за технически възможности
5.2.1. Възложителят поставя следните
възможности в настоящата процедура.

минимални

изисквания

за

технически

5.2.1.1. Участниците трябва да имат изпълнени минимум 3 (три) договора през
последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.) с предмет - доставка на хранителни
продукти, аналогични на обособената позиция от настоящата поръчка за която се участва.
5.2.1.2. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство
или търговия на храни, регистриран по чл. 12 от Закона за храните.
5.2.1.3. Участниците трябва да имат разработена и внедрена система за управление
безопасността на храните - НАССР или обективни доказателства за качество - ISO с област
на приложение предмета на поръчката или еквивалент.
5.2.1.4. Участниците да разполагат със собствен или нает транспорт за превоз на
хранителни продукти, съобразно предмета на поръчката с минимум 2 (два) броя автомобили
с валидно „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на
хранителни продукти от животински и неживотински произход.
5.2.1.5. Участниците да разполагат минимум с едно складово помещение за
съхранение на продуктите, а за Позиции № 2 и 3 оборудвано и с хладилна техника или
хладилно помещение, поддържащо постоянна температура.
Ако участникът е обединение изискванията по горните точки се отнасят за
обединението като цяло.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, изискванията към тях се
прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от посочените в т. 5.1. и 5.2.
изисквания.
5.2.2. Документи за доказване на техническите възможности на участника:
 Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три години
(2009, 2010 и 2011 г) (Образец №16) до датата на подаване на офертата придружени от
препоръки за добро изпълнение.
 Декларация за техническа обезпеченост на участника, придружена с: 1. Удостоверение
по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта (обектите), с които участника
разполага, за производство или търговия на хранителните стоки, предмет на поръчката
– заверено от участника копие; 2. „Удостоверение за регистрация на превозно
средство” от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински
произход.
 Декларация за разработена и внедрена система за управление безопасността на храните
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– НАССР(Образец №13) или обективни доказателства за качество - ISO с област на
приложение предмета на поръчката или еквивалент.
5.2.3. В случай че участникът не е представил някой от изискваните документи, комисията
изисква допълнителни документи, в съответствие с чл. 68, ал. 8 от ЗОП.
5.2.4. При първоначалния преглед на съдържанието на офертите на участниците, комисията не
извършва преглед по същество на документите, по отношение на доказването на
съответствието с критериите за подбор, а проверява единствено формалната страна и
наличието на съответните документи и изисква тяхното поправяне и/или допълнително
представяне на липсващи документи, в съответствие с изискванията на настоящата
документация. Отговорността относно възможността с представените документи да бъде
безспорно доказано съответствието с критериите за подбор е изцяло на участника, като
преценката му трябва да е извършена при първоначалното представяне на офертата.
Участниците нямат право да представят допълнителни документи, извън посочените от
комисията в Протокол № 1. В случай че участникът представи допълнително документи,
извън поисканите от комисията в протокол № 1, същите не се вземат предвид от комисията
при преценката относно съответствието с критериите за подбор.
5.2.5. В случай че участникът не представи изискваните документи, в срока, посочен от
комисията или от всички представени документи в офертата не може по категоричен и
безспорен начин да се изведе и докаже информацията относно съответствието с
критериите за подбор, участникът се отстранява от участие в процедурата за възлагане
на настоящата обществена поръчка.
5.3. Минимални изисквания за професионална квалификация и опит
В настоящата процедура възложителят не поставя минимални изисквания за
професионална квалификация и опит.
Раздел ІV
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
ОБРАЗЕЦ НА ОФЕРТАТА И УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКАТА И
1.ПРОУЧВАНЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ
1.1. Отговорност за правилното разучаване на документацията
1.1.1 Участниците в настоящата открита процедура за възлагане на обществената поръчка
трябва да подготвят своята оферта в съответствие с изискванията на възложителя.
1.1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията,
изискванията и формулярите, посочени от възложителя в настоящата документация.
1.1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи
единствено от участниците.
1.1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички изисквания и
условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП и ППЗОП.
1.1.5. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят на
обявените в документацията, води до отстраняване на този участник от участие в процедурата,
поради несъответствие на офертата му с изискванията на възложителя.
1.2. Разяснения по документацията за участие
1.2.1. Всеки участник може да поиска писмено от възложителя разяснения по документацията
за участие.
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1.2.2. Възложителят е длъжен да отговори в четиридневен срок от датата, на която е
постъпило запитването.
1.2.3. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за
получаване на оферти остават по-малко от 6 дни, възложителят ще удължи срока за
получаване на оферти с толкова дни, колкото е забавата.
1.2.4. Възложителят изпраща разяснението до всички участници, които са закупили
документация за участие на посочените от тях данни за кореспонденция, без да посочва в
отговора лицето, направило запитването.
1.2.5. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се купува от други
участници.
2. ФОРМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
2.1. Език на офертата
2.1.1. Офертата и всички приложения към нея се представят на български език.
2.1.2. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят и в превод.
2.2. Изисквания към преводите
2.2.1. Преводът на документа за регистрация на чуждестранните участници/документа за
самоличност на физическите лица следва да е в официален превод.
2.2.2. Всички документи, извън този по т. 2.2.1. се представят и в превод.
2.2.3. При наличие на документи в офертата, които не отговарят на изискванията на тази
точка, комисията изисква от участника да представи документите в съответствие с
изискванията.
2.3. Копия на документи
2.3.1. В случаите когато Възложителят изисква нотариална заверка на определен документ или
представянето му в оригинал, това е изрично посочено на съответното място в настоящата
документация.
2.3.2. Във всички случаи, освен тези по т. 2.3.1., копията от документите, приложени към
оригинала на офертата на участника, се представят, заверени за „Вярно с оригинала”, от
лицето с представителна власт или изрично упълномощено за целта лице (като се прилага и
съответното пълномощно) и подпечатани с печата на участника.
2.3.3. Не се изисква заверка на копието от оригиналната оферта на участника, представено,
съгласно изискванията на настоящата документация.
2.3.4. Всички декларации и образци, съгласно настоящата документация се представят в
оригинал, подписани от съответното задължено лице и подпечатани.
2.4. Други формални изисквания
2.4.1. Офертата трябва да бъде подписана от законно оторизирания представител на участника
съгласно търговската му регистрация или от надлежно упълномощено/и лице или лица с
нотариално заверено пълномощно.
2.4.2. По документите в офертата не се допускат никакви вписвания между редовете,
изтривания или корекции.
2.4.3. Всички страници в офертата следва да са последователно номерирани.
-
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2.4.4. Документите в офертата следва да са описани и подредени по реда на списъка, посочен в
точка 3 от настоящия раздел „Съдържание на офертата”.
2.4.5. Участниците са длъжни да съблюдават сроковете и условията за подаване на оферта,
посочени в обявлението за обществената поръчка и документацията за участие в процедурата.
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Офертата, поставена в непрозрачен плик се състои от три части:
ПЛИК № 1 – „Документи за подбор";
ПЛИК № 2 – "Предложение за изпълнение на поръчката";
ПЛИК № 3 – „Предлагана цена”.
3.1. Съдържание на ПЛИК №1:
3.1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника –
Образец №2.
3.1.1.1. Списъкът съдържа ясна идентификация на участника в обществената поръчка. В
случай на участник – обединение, се посочват имената на всички участници в обединението.
При наличие на подизпълнител се посочва името на подизпълнителя и качеството му на такъв.
3.1.1.2. Списъкът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно
споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално
заверено пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.
3.1.2. Оферта за участие – попълва се Образец № 1.
3.1.2.1. Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват:
 имената на подизпълнителите и
 процентът от общата стойност на поръчката и конкретните дейности от предмета на
обществената поръчка, която ще се изпълнява от всеки подизпълнител.
3.1.2.2. Офертата се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно от него лице) или представляващия обединението, съгласно
споразумението за създаване на обединение или изрично упълномощено с нотариално
заверено пълномощно от представляващите всеки един от участниците в обединението.
3.1.3. Административни сведения - попълва се Образец № 3.
3.1.3.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или
изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице.
3.1.4. Декларация, че участникът е запознат с всички обстоятелства, свързани с
обществената поръчка – попълва се Образец № 18.
3.1.4.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или
изрично упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице.
3.1.5. Документ за регистрация на юридическото лице/документ за самоличност на
физическото лице.
3.1.5.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от
подизпълнителя/ите на участника.
3.1.5.2. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по
вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код,
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съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.
3.1.5.3. Документът за регистрация на участника/документът за самоличност
чуждестранните лица следва бъдат представени в официален превод на български език.

на

3.1.5.4. Чуждестранните лица представят документ за регистрация, съобразно националното си
законодателство.
3.1.6. Удостоверение за актуално състояние.
3.1.6.1. Когато участникът е юридическо лице, което е вписано във водения от Агенция по
вписванията Търговски регистър, е достатъчно посочването на единен идентификационен код,
съгласно чл. 23 от Закона за Търговския регистър.
3.1.6.2. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението и от
подизпълнителя/ите на участника и се подписва от представляващия всяко едно от лицата или
изрично упълномощено от него лице.
3.1.6.3. Чуждестранните лица представят еквивалентен документ, съобразно националното си
законодателство.
3.1.7. Документ за закупена документация за участие.
3.1.7.1. Документът следва да е издаден на името на участника или на поне един от членовете
на обединението.
3.1.8. Документ за внесена гаранция за участие, отговаряща на изискванията на
настоящата документация.
3.1.8.1. Документът следва да е издаден на името на участника/обединението или на водещия
съдружник на обединението.
3.1.8.2. Представя се оригиналът на банковата гаранция или копие от платежното нареждане за
внесена парична сума.
3.1.9. Декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП –
попълват се Образци № 8, 9 и 10.
3.1.9.1. Декларациите се представят лично от всяко от лицата, посочени в забележките на
съответния образец.
3.1.9.2. Документите се представят по отношение на участника/всеки един от участниците в
обединението и подизпълнителя/ите.
3.1.10. Оригинал или нотариално заверено копие на споразумение за създаване на
обединение за участие в обществената поръчка (когато участникът е обединение, което
не е юридическо лице), съдържащо клаузите съгласно настоящата документация – само
за участници, които са обединения/консорциуми.
3.1.10.1. Документът следва да съдържа всички клаузи, съгласно изискванията на настоящата
документация.
3.1.11. Декларация от членовете на обединението/консорциума – попълва се Образец №
14 – само за участници, които са обединения/консорциуми.
3.1.11.1. Документът се представя от всяко лице, включено в обединението.
3.1.12. Нотариално заверени пълномощни (оригинали) от всички участници в
обединението, с които упълномощават едно лице, което да подаде офертата и да попълни и
подпише документите, които са общи за обединението – когато участникът е обединение,
което не е юридическо лице и лицето подаващо офертата и попълващо и подписващо
документите, които са общи за обединението, не е изрично вписано в споразумението, с
което се създава обединението – само за участници, които са обединения/консорциуми.
3.1.13. Декларация за участие/неучастие на подизпълнители – попълва се Образец № 11.
-
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3.1.13.1. Документът се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от
него лице) или от представляващия обединението, съгласно споразумението за създаване на
обединение или с нотариално заверени пълномощни от представляващите всеки един от
членовете на обединението.
3.1.14. Декларация от подизпълнител, че е съгласен да участва в процедурата като такъв
– попълва се Образец № 12 от всеки от подизпълнителите.
3.1.14.1. Документът се подписва от представляващия/ите подизпълнителя/ите или изрично
упълномощено от него/тях лице.
3.1.15. Доказателства за икономическото и финансово състояние:
3.1.15.1. Копия от годишните баланси и отчетите за приходите и разходите за
последните 3 (три) приключени финансови години (2009 ,2010,2011 г.) –
подписани и подпечатани от участника на всяка страница.
3.1.15.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.
3.1.15.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.
3.1.15.1.3. Участници – физически лица представят копия от годишните данъчни декларации,
заверени от НАП, за всяка от предходните три години.
3.1.15.2. Информация за общия оборот за всяка от последните три приключени
финансови години (2009 , 2010, 2011 г.) Образец №15
3.1.15.2.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.
3.1.15.2.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.
3.1.16. Доказателства за технически възможности:
3.1.16.1. Списък на основните договори за доставка, изпълнени през последните три
години (2009 ,2010,2011 г.) Образец № 16 до датата на подаване на офертата.
3.1.16.1.1. Документът се представя от участника/всяко лице, включено в обединението.
3.1.16.1.2. Документът се представя и от подизпълнителя/ите на участника.
3.1.17. За да удостовери, че отговаря на нормативно установените изисквания, посочени в
Търговския закон, Закона за търговския регистър, Закона за храните и подзаконовите му
нормативни актове, Закона за ветеринарномедицинската дейност и предварително обявените
от възложителя изисквания в настоящата документация, участникът в процедурата трябва да
представи следните документи.
3.1.17.1. Удостоверение за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни
издадено по реда на чл.12, ал.10 от ЗХ от съответния директор на ОДБХ по
местонахождението на обекта (копие, заверено от участника).
3.1.17.2. Издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация на превозно
средство” от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински и неживотински
произход, за транспортните средства които ще се използват за превоз на храните.
или
3.1.17.3. В случай, че транспортните средства не са собствени, се прилага договор за наем или
договор за лизинг, в който да е удостоверено, че те ще са на разположение на участника за
срока на договора. Товарните автомобили трябва да имат издадено на името на участника
„Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от животински и неживотински произход.
3.1.17.4. Декларация за техническа обезпеченост Образец №17
3.1.18. Декларация – Образец №13 че е внедрена НАССР система за управление безопасността
на храните, съгласно чл.70, ал.1 от Наредба №5/2006 год. за Хигиена на храните. В случай, че
участникът е сертифициран и представи сертификат ISO 22000:2005 за безопасност на храните
с област на приложение продажба и доставка на хранителни продукти или еквивалент, не е
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необходимо да има декларация удостоверяваща, че участникът има разработена и внедрена
НАССР система за управление безопасността на храните.
3.1.19. Проект на договор4 – не се попълва, но се парафира на всяка страница.
3.1.19.1. Документът се парафира от представляващия участника (изрично упълномощено с
нотариално заверено пълномощно от него лице) или от представляващия обединението, съгласно
споразумението за създаване на обединение или с нотариално заверени пълномощни от
представляващите всеки един от членовете на обединението.
3.1.20. Нотариално заверено пълномощно на лицето, подписващо офертата (оригинал) –
когато офертата (или някой документ от нея) не е подписана от представляващия участника,
съгласно актуалната му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител.
3.1.20.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и
упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да подпише
офертата и да представлява участника в процедурата.
3.1.21. Декларация за приемане клаузите на договора – Образец №19

3.2. Съдържание на Плик №2:
3.2.1. ПЛИК № 2 съдържа техническата оферта, с предложението за изпълнение на поръчката Образец № 4. Предложението на участника за изпълнение на поръчката следва да бъде изготвено
съгласно образеца към настоящата документация за участие и да отговаря на всички изисквания
определени от възложителя в настоящата документация за участие.
3.2.2. Техническата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от
него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на
обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от
представляващите всеки един от членовете на обединението.
3.3. Съдържание на ПЛИК №3 - „Предлагана цена”
3.3.1. ПЛИК № 3 съдържа ценовата оферта на участника, изготвена по Образец №5.1. до №5.6. за
отделните обособени позиции. Ценовото предложение на участника следва да бъде изготвено
съгласно образеца към настоящата документация за участие и да отговаря на всички изисквания
определени от възложителя в настоящата документация за участие.
3.3.1.1. Участникът представя ценовата оферта в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис
„Предлагана цена” и фирмата на участика.
3.3.1.2. Ценовата оферта трябва да съдържа попълнено, подписано и подпечатано ценово
предложение по приложената документация (Образец №5.1 до 5.6.). Предлаганата цена за всяка
обособена позиция се посочва в отделен Образец „Предлагана цена за обособена позиция №…”
Цената се посочва в български лева с включен ДДС. Към образеца се прилага попълнена,
остойностена и подписана спецификация за съответната обособена позиция №…. и диск
съдържащ електронен вариант на остойностената спецификация за съответната обособена позиция
№… Участникът трябва да приложи толкова броя пликове „Предлагана цена”, за колкото броя
обособени позиции участва.
3.3.1.3. Ценовата оферта се подписва от представляващия участника (изрично упълномощено от
него лице) или представляващия обединението, съгласно Споразумението за създаване на
обединение или упълномощеното лице, съгласно нотариално заверени пълномощни от
представляващите всеки един от членовете на обединението.
3.3.1.4. В ценовото предложение трябва да бъдат включени всички разходи, които участникът
предвижда да направи във връзка с изпълнението на обществената поръчка.
3.3.1.5. Участници, които не са остойностили някоя от спецификациите по обособените
позиции за които кандидатстват ще бъдат отстранени от участие в процедурата.
4

Парафира се проектът на договор, приложен към настоящата документация. В случай че парафираният
договор се отклонява от проекта на договор, приложен към настоящата документация, се приема, че
участникът оспорва условията на възложителя и участникът се отстранява от участие в процедурата.
-
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3.3.1.6. При несъответствие между посочените в спецификациите единични цени и
калкулираната обща цена за валидни ще се считат представените единични цени, като общата
стойност се преизчислява съобразно единичните цени.
4. Конфиденциалност. Търговска тайна.
При подаване на офертата си участникът може да посочи чрез изрично отбелязване, коя
част от нея има конфиденциален характер, като постави гриф „Конфиденциална информация”
или „Търговска тайна” върху всяка страница на документите, за които счита че съдържат
такава информация и да изисква от възложителя да не я разкрива.
Възложителят няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците,
посочена от тях като конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с
изключение на случаите по чл.44 и чл.73 от ЗОП.
Раздел V
ГАРАНЦИИ
1. Гаранция за участие в процедурата
1.1. Условия и размер на гаранцията за участие
1.1.1. За да бъде допуснат до разглеждане и оценяване на офертата по настоящата процедура,
участникът следва да представи гаранция за участие, в размер на:
- за обособена позиция №1 – „Хляб и тестени изделия” - 360 лв. (триста и шестдесет лева).
- за обособена позиция №2 – „Месо, месни продукти и риба” - 490 лв. (четиристотин и
деветдесет лева).
- за обособена позиция №3 – „Млечни продукти” - 210 лв. (двеста и десет лева).
- за обособена позиция №4 – „Плодове и зеленчуци” - 200 лв. (двеста лева).
- за обособена позиция №5 – „Консерви” - 250 лв. (двеста и петдесет лева).
- за обособена позиция №6 – „Други хранителни продукти” - 260 лв. (двеста и шестдесет
лева).
Сумите представляват под 1% от прогнозната стойност на поръчката без ДДС.
1.1.2. Гаранцията за участие може да се внесе по банков път или да се представи под формата
на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за участие.
1.1.3. Когато участникът избере гаранцията за участие да бъде банкова гаранция, се представя
безусловна и неотменима банкова гаранция, със срок на валидност не по-малко от 100 (сто)
дни от датата на представяне на офертата. Срокът може да се удължава от участника, след
получаване на обосновано искане от страна на Възложителя.
1.1.4. Когато участникът избере да внесе гаранцията за участие по банков път, това следва да
стане по следната сметка:
IBAN BG82STSA93003325414500

BIC STSABGSF

Банка "ДСК" ЕАД клон Мездра
1.1.5. В нареждането за плащане задължително следва да бъде записано следното:
Гаранция за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален
патронаж, Дом за деца и младежи с умствена изостаналост и Детска млечна кухна –гр.
Мездра”
-
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1.1.6. Комисията изисква от участника представяне на документ за внесена гаранция за
участие, при условие че същият не е представен в офертата поради пропуск. Комисията няма
да приема за валидна гаранция за участие, която е внесена/учредена след крайния срок
за подаване на офертите, с цел осигуряване на равнопоставеност между всички участници в
процедурата. Внесената гаранция за участие е задължителен елемент от фактическия състав по
подаване на оферта за участие и следва да е налице към момента на подаването на офертата.
1.1.7. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник, който:
а) не е представил документ за внесена гаранция за участие или;
б) е представил документ за внесена гаранция за участие, който не отговаря на
изискванията на възложителя, или;
в) e представил банкова гаранция, в която не е изрично посочено, че тя:
 е безусловна и неотменима и;
 е в полза на Възложителя, и;
 е със срок на валидност 100 (сто) или повече дни от датата на представяне на
офертата, и
 е за настоящата обществена поръчка.
1.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за участие
1.2.1. Задържането и освобождаването на гаранцията за участие става по условията и реда на
чл. 62 от ЗОП.
1.2.2. Гаранцията за участие в процедурата се задържа, когато участникът обжалва решението
на възложителя – до решаване на спора. Гаранцията за участие се освобождава след влизане в
сила на решението във връзка с обжалването, независимо от изхода на спора.
1.2.3. В случаите по т. 1.2.2 от настоящия раздел, ако е необходимо удължаване на срока на
валидност на гаранцията и участникът откаже да я удължи – Възложителят има право да
задържи сумата по гаранцията при себе си – до решаване на спора.
1.2.4. Гаранцията за участие се усвоява в следните случаи:
1.2.4.1. участникът оттегли офертата си след изтичане на срока за получаване
офертите;

на

1.2.4.2. участникът е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за обществена поръчка.
1.2.5. Гаранциите на отстранените участници се освобождават от Възложителя в срок от 5
(пет) работни дни, след изтичане на срока за обжалване на решението на Възложителя за
определяне на изпълнител. В същия срок, но след изтичане на срока на обжалване на
решението за прекратяване се освобождават гаранциите на всички участници при
прекратяване на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
1.2.6. Гаранциите на класираните на първо и второ място участници се освобождават след
сключването на договор за обществена поръчка, а на останалите класирани участници – в срок
5 (пет) работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението за определяне на
изпълнител.
1.2.7. Възложителят освобождава гаранциите, без да дължи лихви за периода, през който
средствата законно са престояли при него.

-
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2. Гаранция за изпълнение на договора
2.1. Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора
2.1.1. В случай на избор на участника за изпълнител на обществената поръчка, същият следва
да представи преди подписването на договора, гаранция за изпълнението му, в размер на 3 %
(три процента) от стойността на договора.
2.1.2. Договорът за възлагане на обществената поръчка не се сключва преди спечелилият
участник да представи гаранция за изпълнение.
2.1.3. Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път или да се представи под
формата на банкова гаранция. Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение.
Участникът, определен за изпълнител на обществената поръчка, представя банковата гаранция
или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на договора, при
неговото сключване.
2.1.4. Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, в нея е
изрично записано, че:
 е безусловна и неотменима;
 е в полза на Възложителя;
 е със срок на валидност най – малко за срока на изпълнение на договора;
 има възможност за нейното усвояване на части.
2.1.5. При представяне на гаранция в платежното нареждане или в банковата гаранция
изрично се посочва предметът на договора, за който се представя гаранцията.
2.2. Задържане, усвояване и освобождаване на гаранцията за изпълнение
2.2.1. Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа, усвоява или освобождава се
уреждат с договора за възлагане на обществената поръчка между възложителя и изпълнителя.
2.2.2. Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение без да дължи лихви за периода,
през който средствата законно са престояли при него.
2.3. Банковите разходи по откриването на гаранциите са за сметка на участника, съответно на
определения изпълнител. Участникът/Изпълнителят трябва да предвиди и заплати
необходимите такси по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на
гаранциите да не бъде по-малък от определения в настоящата документация.
РАЗДЕЛ VІ
ОСНОВАНИЯ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА УЧАСТНИК
1. Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
1.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП, при спазване
изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;
1.2. който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените
условия на възложителя, при спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП, в т.ч., но не
само:
1.2.1. който не отговаря на критериите за подбор или на друго условие за участие в
процедурата, съгласно настоящата документация или не е доказал съответствието
си с тези изисквания;
1.2.2. който не е закупил настоящата документация и/или не е представил гаранция за
участие в процедурата;
1.2.3. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и/или 5 от ЗОП
-
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1.2.4. който не е заверил по надлежния ред представените с офертата документи, при
спазване изискванията на чл. 68, ал. 8-11 от ЗОП;
1.2.5. за когото е налице някое друго обстоятелство, изрично посочено на друго място в
настоящата документация като основание за отстраняване.
1.3. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.
2. Правомощия на възложителя
2.1. Възложителят има право (по собствена преценка), по собствена инициатива или по
предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или
настоящата документация, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата,
отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.
2.2. За да бъде разгледано искането от заинтересовано лице, същото следва да е изпратено в
преклузивния законов 10-дневен срок от публикуването на обявлението в Регистъра на
обществените поръчки. Искания, постъпили след този срок, няма да бъдат разглеждани.
2.3. В случай че искането се прави от заинтересовано лице и е свързано с осигуряване на
законосъобразност на процедурата, същото следва да обоснове и мотивира в предложението
си конкретното несъответствие, което води, според него, до незаконосъобразност на
процедурата, като посочи и точната правна норма, на която се позовава.
2.4. Възложителят няма да приема искания за промени, които не са свързани с противоречие с
императивни правни норми, както и такива, които биха довели до промени в изискванията към
участниците, методика за оценка или други елементи от настоящата документация, които са
били обект на предварителен контрол от съответните компетентни органи и изменението би
довело до промени, които също биха подлежали на предварителен контрол, ако бяха
първоначално заложени в документацията.
2.5. Всяко конкретно искане се преценява самостоятелно от възложителя, като изцяло в
неговата оперативна самостоятелност е дали да извърши или не съответното изменение.
2.6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на
обществените поръчки, в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на
процедурата. В случай че промените засягат критериите за подбор, изискванията към офертата
или изпълнението на поръчката, в решението възложителят определя и нов срок за получаване
на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения.
3. Правомощия на комисията
3.1. В процеса на първоначален преглед на документите в офертата, в т.ч. по отношение на
съответствието с критериите за подбор, комисията е длъжна, когато установи липса на
документи и/или несъответствия с критериите за подбор, или с други изисквания на
възложителя, да ги опише в протокол, който изпраща на всички участници.
3.2. Участниците представят на комисията съответните документи, съгласно посоченото в
протокола, в срок 5 работни дни от получаването му. Участникът няма право да представя
други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в
протокола на комисията.
3.3. Комисията при необходимост може по всяко време:
3.3.1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на
информация от други органи и лица;
3.3.2. да изисква от участниците:
а) разяснения за заявени от тях данни;

-
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б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове
№ 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на
техническото и ценовото предложение на участниците.
В изпълнение на това правомощие, комисията има право да извършва самостоятелна проверка
в общодостъпни официални източници на информация, да извършва насрещни проверки при
възложители или трети лица, от чието име се представят референции или информация за
изпълнени договори, представени сертификати, копия от договори и др. подобни.
3.4. Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници
по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В тези случаи възложителят
уведомява Комисията за защита на конкуренцията, като уведомяването не спира провеждането
и приключването на процедурата.
Раздел VІІ
КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ
До оценяване се допускат само предложенията, които съответстват на законовите
изисквания и Документацията за участие на Възложителя. Оценяването се извършва на базата
на критерии „икономически най- изгодна оферта”, при следните показатели:
1. Показатели за оценка на офертите
№

Показател

Тежест в КО

А

Предлагана цена

50 %

Б

Срок за реагиране в случай на рекламация

10%

В

Срок за доставка на продукта

10%

Г

Срок за отлагане на плащането

30%

2. Методика за изчисляване оценката на офертите
Комплексната оценка (КО) се определя като сбор от оценките по посочените по-горе
основни показатели, умножени по коефициент определящ тежестта им в общата оценка,
изразено чрез следната формула:
КО=(А х 0.50)+(Б х 0.10)+ (В х 0.10)+(Гх0.30)

А. Предлагана цена

Оценка на предложената цена за изпълнение: А
Оценката по този показател се определя по формулата:
А=

Ц min
Ц уч

х 100

Където:
-
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Ц уч. е предложената цена на участника,
Ц min е най- ниската предложена цена от участниците .
Максимална оценка по този показател е 100 точки.


Срок за реагиране в случай на рекламация: Б

Оценката по този показател се определя по формулата:
Б = Срок min х 100,
Срок уч
Където:
Срок min е най – краткият предложен срок за реагиране в часове,
Срок уч е предложеният от оценяваният участник срок за реагиране в часове.
Участник предложил срок за реакция по – малък от 1час ще получи 0 т. Максимална оценка
по този показател е 100 точки.


Срок за доставка на продуктите: В

Оценката по този показател се определя по формулата:
В = Срок min х 100,
Срок уч
Където:
Срок min е най – краткият предложен срок за доставка в часове,
Срок уч е предложеният от оценяваният участник срок за доставка в часове.
Участник предложил срок за доставка по – малък от 1час ще получи 0 т. Максимална
оценка по този показател е 100 точки.


Срок за отлагане на плащането: Г

Оценката по този показател се определя по формулата:
Г = Срок уч х 100,
Срок мах
Където:
Срок уч е предложеният от оценяваният участник срок за отлагане на плащането в дни.
Срок mах е най – дългият предложен срок за отлагане на плащането в дни,
Максимална оценка по този показател е 100 точки.
3. Указания по прилагане на методиката
Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от
участниците без да се променя.
Когато офертата на участник съдържа предложение, което е с 20 на сто поблагоприятно от средната стойност на съответните предложения в останалите оферти,
комисията ще изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.
Комисията определя срок за представяне на обосновката, който не може да бъде пократък от три работни дни от получаване на искането за това.
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При непредставяне на обосновката в срок или при преценка на комисията, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстранява от
процедурата.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
- оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
- предложеното техническо решение;
- наличието на изключително благоприятни условия за участника;
- икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
- получаване на държавна помощ.
Когато комисията установи, че офертата на участник съдържа предложение с 20 на
сто по-благоприятно от средната стойност на останалите оферти поради получена държавна
помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде доказано в определения срок, тя
може да предложи офертата да се отхвърли и участникът да се отстрани.
Анализ на отделните предложения от офертите и предложение за оценка по отделните
показатели се извършва от членовете на комисията. Резултатите от оценяването на офертите
се отразяват и удостоверяват с протокола за работата на комисията.
Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на
офертите им. За изпълнител на обществената поръчка се определя участникът получил найголям брой точки в комплексната оценка. Ако първите в класирането участници са с равен
брой точки, за изпълнител на обществената поръчка се определя участникът, който е
предложил по-ниска цена. Ако предложените цени са еднакви се сравняват оценките по
показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност
по показателя. Ако и в този случай няма разлика между оценките на класираните, комисията
определя изпълнителя чрез публичен жребии.

-
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ЧАСТ ТРЕТА
РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ.
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР.
РАЗДЕЛ І
РЕД ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА
1. Назначаване на комисията
1.1. След изтичане на срока за приемане на офертите, Възложителят назначава комисия, която
да разгледа, оцени и класира представените оферти и я обявява в деня, определен за
отварянето им.
1.2. В заповедта за определяне на комисията, Възложителят определя конкретен срок за
приключване на работата на комисията, който не може да е по-дълъг от срока на валидност на
офертите.
1.3. Съставът на комисията се определя по реда на чл. 34 - 36 от ЗОП.
2. Първоначален преглед на офертите (първо заседание на комисията)
2.1. Постъпилите оферти се отварят в деня и часа, посочен в обявлението за обществената
поръчка, в сградата на Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27 При промяна на
датата и часа на отваряне на офертите участниците се уведомяват писмено.
2.2. На своето първо заседание комисията започва работа след получаване на списъка с
участниците и представените оферти, като проверява целостта на пликовете и пристъпва към
отварянето им по реда на тяхното постъпване.
2.3. Комисията проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което наймалко трима от нейните членове подписват плик № 3. Комисията предлага по един
представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници.
2.4. Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички
документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите
участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.
2.5. Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които той съдържа.
2.6. След извършването на действията по т. 2.2 – 2.5. приключва публичната част от
заседанието на комисията.
3. Публичност
3.1. При извършването на действията на комисията по т. 2, както и при отварянето на ценовите
оферти могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители,както и
представители на средствата за масово осведомяване и на юридическите лица с нестопанска
цел.
3.2. Участниците в процедурата могат да присъстват лично (в този случай представят лична
карта и документ, удостоверяващ, че са законни представители на съответния участник) или
чрез упълномощени представители (с нотариално заверено пълномощно).
3.3. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен от комисията
списък, удостоверяващ тяхното присъствие.
-
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4. Последователност на действията на комисията
4.1. Комисията разглежда подробно Плик №1 на офертите и проверява наличието на всички
необходими документи за участие в процедурата, съгласно ЗОП и ППЗОП и Глава трета,
Раздел V „Съдържание на офертата. Изисквания към документите” от настоящата
документация.
4.2. Комисията изготвя протокол, в който описва изчерпателно липсващите документи и/или
констатираните нередовности, посочва точно вида на документа или документите, които
следва да се представят допълнително, и определя срок за представянето им. Срокът е еднакъв
за всички участници и не може да бъде по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на
протокола.
4.3. Комисията уведомява участниците, като им изпраща протокола с констатациите относно
наличието и редовността на представените документи в плик № 1.
4.4. Участниците следва да представят поисканите документи, в срока, посочен от комисията,
като нямат право да представят други документи освен посочените в протокола. В случай че
участникът представи допълнителни документи, извън посочените в протокола, същите не се
вземат предвид от комисията при прегледа на офертата за съответствие с критериите за
подбор.
4.5. След изтичането на срока за представяне на документите, комисията проверява
съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с
изискванията за подбор, поставени от възложителя.
4.6. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП и/или
настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 1, Комисията предлага
участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда офертата му
в следващия етап.
4.7. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на
изискванията за подбор.
4.8 Комисията разглежда „Техническата оферта“ по Образец № 4, с всички необходими
приложения към нея, съгласно настоящата документация.
4.9. Комисията може по всяко време да проверява заявените от участниците данни, да изисква
от тях разяснения, както и допълнителни доказателства за данни, представени в плик № 2, без
да се допуска промяна на техническото предложение на участниците
4.10. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП
и/или настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 2, комисията
предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в процедурата и не разглежда
офертата му в следващия етап.
4.11. Комисията уведомява всички участници за деня и часа на отваряне на ценовите оферти.
На заседанието имат право да присъстват участниците или упълномощени представители, по
реда на т. 3.
4.12. Комисията отваря Плик № 3 – Предлагана цена” на допуснатите участници в обявения
ден и час и обявява публично предложените цени.
4.13. При констатиране на основанията за отстраняване, предвидени в чл. 69, ал. 1 от ЗОП
и/или в настоящата документация, по отношение на документите в Плик № 3, Комисията
предлага участника за отстраняване от по-нататъшно участие в откритата процедура.
5. Значително по-благоприятно предложение
5.1. Когато офертата на участник съдържа предложение относно обща цена за изпълнение на
поръчката, което е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на съответното
-
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предложение (срок или цена) в останалите допуснати до оценяване и класиране оферти,
комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото
образуване.
5.2. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде
по-кратък от 3 работни дни след получаване на искането за това.
5.3. Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са
посочени обективни обстоятелства, свързани със:
 оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
 предложеното техническо решение;
 наличието на изключително благоприятни условия за участника;
 икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
 получаване на държавна помощ.
5.4. Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че
посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага на Възложителя участникът да
бъде отстранен.
5.5. Комисията е длъжна да мотивира решението си относно приемането/неприемането на
писмената обосновка.
5.6. Хипотезата по настоящата точка се прилага еднократно.
6. Окончателна оценка и обявяване на резултатите
6.1. Комисията преглежда ценовите оферти на участниците за наличие на аритметични
грешки.
6.2. В случай че е необходимо тегленето на публичен жребий 5, комисията уведомява всички
участници за деня и часа на провеждането на жребий за избор на изпълнителя. При
провеждането на жребия имат право да присъстват участниците или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически
лица с нестопанска цел, по реда на т. 3.
6.3. Комисията извършва окончателна оценка на допуснатите до този етап оферти, по
формулата, посочена в методиката за оценка.
6.4. Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите,
със съдържание, определено в чл. 72 от ЗОП и настоящата документация. Протоколът се
подписва от всички членове на комисията и се предава на Възложителя, заедно с цялата
документация.
6.5. Възложителят, в срок до 5 работни дни след приключване на работата на комисията,
обявява с мотивирано решение класираните участници и определя участника, класиран на
първо място за изпълнител. В същото решение Възложителят посочва и отстранените
участници и оферти и мотивите за това.
6.6. Възложителят изпраща решението на участниците, в 3-дневен срок от издаването му.
6.7. При писмено искане от страна на участник, Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от
получаването му да осигури достъп до протокола по чл. 72, ал. 1 от ЗОП. Възложителят може
да откаже достъп до информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й
противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
6.8. При писмено искане от участник Възложителят е длъжен в 3-дневен срок от получаване
на искането да предостави копие от протокола. Възложителят може да откаже да предостави
копие от информация, съдържаща се в протокола, когато предоставянето й противоречи на
5

вж. Част втора, Раздел VІІ „Критерии за оценка на офертите и показатели за оценяване”
-
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нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.
РАЗДЕЛ ІІ
ОСНОВАНИЯ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА
1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано
решение, когато:
 не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по
чл. 47 - 53а от ЗОП;
 всички оферти не отговарят на предварително обявените от възложителя условия;
 всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия
надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;
 класираните на първо и второ място участници последователно откажат да сключат
договор за обществена поръчка;
 отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена
промяна в обстоятелствата, включително невъзможност да се осигури финансиране за
изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;
 установи нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат
отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата;
 при наличие на някои от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за
малка обществена поръчка.
2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:
 е подадена само една оферта за участие;
 има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или
само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;
 участникът, класиран на първо място:
откаже да сключи договор, или
не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1, от ЗОП или
не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1, ал. 2 и 5 от ЗОП.
3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението за прекратяване да уведоми
участниците за прекратяването на откритата процедура за възлагане на обществена поръчка.
РАЗДЕЛ ІІІ
СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
1. Срокове за сключване на договор
1.1. Възложителят сключва договор за възлагане на обществена поръчка с класирания на
първо място и определен за изпълнител участник.
1.2. Възложителят сключва договора за възлагане на малка обществена поръчка в едномесечен
срок след влизане в сила на решението за определяне на изпълнител или на определението, с
което е допуснато предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14
дни от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на
изпълнител.
-
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1.3. 14-дневният срок може да не бъде спазен единствено при условие, че определеният за
изпълнител е единственият заинтересован участник.
1.4. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в
сила на всички решения в откритата процедура.
2. Условия за сключване на договора
2.1. При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител,
е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване
липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 2 от ЗОП. Когато участникът е обединение,
документите се представят от всеки един от партньорите в обединението.
2.2. Договорът за обществена поръчка не се сключва с участник, определен за изпълнител,
който при подписване на договора:
 не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП, или;
 не представи определената гаранция за изпълнение на договора.
2.3. При отказ на участника, определен за изпълнител да сключи договор, Възложителят може
да прекрати процедурата или да определи за изпълнител втория класиран участник и да
сключи договор с него.
3. Съдържание на договора
3.1. Не се допуска сключването на безсрочни договори за обществени поръчки.
3.2. Договорът за обществена поръчка включва задължително всички предложения от
офертата на участника, въз основа на които е определен за изпълнител.
4. Ограничения за изменение
4.1. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят, освен по изключение,
в случаите по чл. 43, ал. 2 от ЗОП, а именно:
4.1.1 когато в резултат на непреодолима сила и/или непредвидени обстоятелства се налага
промяна в сроковете на договора, или частична замяна на дейности от предмета на поръчка,
когато това е в интерес на възложителя и не води до увеличаване стойността на договора
4.1.2 при намаляване общата стойност на договора в интерес на възложителя поради
намаляване на договорените цени или договорени количества или отпадане на дейности от
предмета на договора.
4.1.3. при увеличение в цената поради приемането на нормативен акт, като в този случай
цената се увеличава до размера, произтичащ като пряка и непосредствена последица от него
4.2. Възложителят може да прекрати договор за обществена поръчка, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения, като в този случай дължи обезщетение на изпълнителя за претърпените вреди от
сключването на договора.
РАЗДЕЛ ІV
ОБЖАЛВАНЕ
1. Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществена поръчка до
сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност пред
Комисията за защита на конкуренцията.
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2. Жалба могат да подават лицата, посочени в чл. 120, ал. 4 от ЗОП, в зависимост от
решението, което се обжалва.
3. Жалба пред Комисията за защита на конкуренцията се подава с копие до възложителя,
чието решение се обжалва.
4. Жалба срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на
изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е
поискана временна мярка "спиране на процедурата".
5. Жалбата срещу решението на възложителя за избор на изпълнител спира процедурата до
окончателното решаване на спора, освен когато с влязло в сила определение е допуснато
предварително изпълнение.
РАЗДЕЛ V
ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА СРОКОВЕТЕ
1. Сроковете в настоящата документация са в календарни дни.
2. Когато срокът е в работни дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.
3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва:
3.1.

когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения
период;

3.2.

когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен
ден, на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът
изтича в края на първия работен ден, следващ почивния.
РАЗДЕЛ VІ
КОМУНИКАЦИЯ
1. Език

Комуникацията между възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура
се провежда на български език.
2. Ред за комуникация
2.1. Комуникацията между възложителя и участниците се осъществява само в писмен вид.
2.2. Обменът на информация между възложителя и участника може да се извършва по един от
следните начини:
 лично;
 по пощата с обратна разписка;
 по факс;
 по електронна поща, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис.
2.3. За получено ще се счита уведомление, което е получено, както следва:
 лично;
-
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 на посочения от участника адрес за кореспонденция;
 на посочения от участника номер на факс;
 на посочения от участника e-mail адрес, по реда на Закона за електронния документ и
електронния подпис.
2.4. При изпращане на информация по факс участниците са длъжни да настроят факс апарата
по начин, който позволява на възложителя да получи:
 номера, от който постъпва информацията;
 дата и час на изпращане.
2.5. Изпратена информация по факс, която не съдържа данните по т. 2.4. не се приема за
редовна.
2.6. Информацията, получена по факс, се съхранява от възложителя заедно с документацията
за провеждане на процедурата.
2.7. Решенията и други уведомления, изпратени по факс от възложителя, се приемат за
редовно връчени, ако са изпратени на посочения от адресата номер на факс и е получено
автоматично генерирано съобщение, потвърждаващо изпращането.
РАЗДЕЛ VІІ
ЕТИЧНИ КЛАУЗИ
1. Всеки опит на участник да се сдобие с поверителна информация, да сключи незаконно
споразумение с конкуренти или да окаже влияние върху комисията или възложителя по време
на процеса на разглеждане, изясняване и оценка на офертите може да доведе до отстраняване
на участника от процедурата или до административни наказания.
2. Когато предлага оферта, участникът трябва да не е повлиян от възможен конфликт на
интереси и да няма равностойни взаимоотношения в тази връзка с други участници в
процедурата за възлагане на обществената поръчка или страни, ангажирани в проекта. Ако по
време на изпълнение на договора възникне такава ситуация, изпълнителят трябва незабавно да
уведоми възложителя.
3. Изпълнителят трябва да действа във всеки един момент професионално, безпристрастно и в
съответствие с Кодекса за етично поведение на професията си. Той трябва да се въздържа от
всякакви публични изявления във връзка с обществената поръчка, проекта като цяло или
услугите, направени без предварителното одобрение на възложителя.
4. Изпълнителят не може да ангажира възложителя с дейност, без предварителното писмено
съгласие на последния.
5. За периода на изпълнение на договора, изпълнителят и неговият персонал ще спазват
човешките права и ще поемат задължението да не нарушават политическите, културни и
религиозни практики на Република България.
6. Изпълнителят не може да приема други плащания във връзка с договора, освен тези,
описани в самия договор.
7. Участникът, изпълнителят и техните служители не трябва да упражняват каквато и да било
дейност или да получават облага, която е в разрез с техните задължения към възложителя.
8. Участникът, изпълнителят и техните служители са задължени да запазят професионална
тайна за целия срок на договора, както и след неговото завършване. Всички доклади и
документи, изготвени или получени от изпълнителя, са конфиденциални.
9. Договорът определя как страните ползват всички доклади и документи, изготвени,
получени или представени от тях по време на изпълнението на договора.
-
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10. Участникът и изпълнителят ще се въздържат от всички взаимоотношения, които могат да
компрометират тяхната независимост или независимостта на служителите им.
11. На никое длъжностно лице на възложителя няма да бъде предложена пряка или непряка
облага по смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
12. Участниците и изпълнителят няма да допуснат и ще предприемат всички необходими
мерки за избягване конфликт на интереси, както и незабавно ще уведомяват възложителя
относно обстоятелство, което предизвиква или може да предизвика подобен конфликт по
смисъла на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
13. Изпълнителят няма да допусне нарушение на разпоредба на правото на Европейския съюз
и/или националното законодателство, произтичащо от негово действие или бездействие, както
и на действие и бездействие на негови служители, което има или би имало като последица
нанасянето на вреда на общия бюджет на Европейския съюз и/или националния бюджет.
14. Участникът и изпълнителят няма да използват или представят неверни, неправилни или
непълни отчети или документи и друга информация, поискана от възложителя или други
компетентни органи.
15. Изпълнителят не е привлякъл и няма да привлече служители на възложителя да работят
по трудово правоотношение, граждански договор, договор за управление за него лично или за
друго юридическо лице, в което той е или ще стане съдружник, акционер, управител,
директор, консултант или по друг начин свързан по смисъла на § 1 от Допълнителните
разпоредби на Търговски закон, за срок от една година след прекратяване на
правоотношението на служителя с възложителя, независимо от основанието за прекратяване,
но не по-рано от една година след приключване на обществената поръчка, съответно – след
прекратяване на договора.
РАЗДЕЛ VІІІ
ДРУГИ УСЛОВИЯ
1. При противоречие или неяснота в отделните текстове на документите, включени в
настоящата документация, ще се прилагат документите с по-висок приоритет в следната
последователност:
а) Решение за откриване на откритата процедура;
б) Обявление за обществена поръчка;
в) Част втора от настоящата документация – Указания към участниците в откритата
процедура;
г) Проект на договор;
д) Приложенията в раздел ІХ от документацията.
Документът с най-висок приоритет е посочен на първо място.
2. За неуредените в настоящата документация въпроси ще се прилагат разпоредбите на Закона
за обществените поръчки и приложимите разпоредби на действащото законодателство на
Република България.

-
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Образец № 1
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ОФЕРТА
Наименование на
поръчката:
Идентификационен номер
на поръчката

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следните
обособени позиции: №№.....
00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие в
поръчката, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние, удостоверяваме и
потвърждаваме, че Дружеството ни отговаря на изискванията и условията посочени в
документацията за участие в поръчката.
1. Заявяваме, че желаем да участваме в процедурата за избор на изпълнител на
горепосочената поръчка при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас.
2. Доказателствата за икономическото ни и финансово състояние, както и за
техническите ни възможности за изпълнение на поръчката са оформени съгласно обявлението
и указанията за участие и са посочени в списъка на документите в офертата.
3. При изпълнението на поръчката няма да ползваме/ще ползваме следните (невярното
се зачертава) подизпълнители:
Подизпълнител
избройте имената и адресите на
подизпълнителите

Видове работи, които ще
изпълнява
посочете видовете дейности

% от общата стойност на
поръчката
посочете дела на участие на
всеки подизпълнител

във връзка с което прилагаме писмено съгласие (декларация) от страна на посочените
подизпълнители за участието им.

-
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5. В случай, че поръчката бъде възложена на нас, настоящата оферта ще представлява
споразумение между нас и възложителя до подписване на договора, което ще бъде безусловно
гарантирано от нашата гаранция за участие в процедурата.
6. В случай, че поръчката бъде възложена на нас, ние ще изпълняваме доставките,
предмет на поръчката в съответствие с изискванията, заложени в техническите спецификации
на настоящата поръчка.
7. Цените на отделните суровини и продукти, условията и начина на плащане са
съгласно приложение „Ценова оферта”, поставена в запечатан плик с надпис №3 „Предлагана
цена”
8. Заявяваме, че при така предложените от нас условия (описани в предложение за
изпълнение на поръчката) и при цената, която сме предложили в нашата ценова оферта сме
включили всички разходи, които са необходими за качественото изпълнение на поръчката, в
описания вид и качество
9. В случай, че бъдем определени за изпълнител, ние ще представим всички
документи, необходими за подписване на договора, включително документи от съответните
компетентни органи за липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от Закона за
обществените поръчки, в съответствие с чл. 47, ал. 9 и 10.
10. Гаранцията за изпълнение ще бъде под формата на .........................................................
(посочва се формата на гаранцията за изпълнение)
11. Настоящата оферта е валидна за период от ....................... (посочват се броя на дните
валидност съобразени с обявлението и документацията) и ние ще сме обвързани с нея.
Запознати сме и приемаме условието, че тя може да бъде приета във всеки един момент преди
изтичане на този срок.
12. Приложенията към настоящата оферта са съгласно приложения списък на
документите в офертата, представляващи неразделна част от нея.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 2

СПИСЪК НА ДОКУМЕНТИТЕ СЪДЪРЖАЩИ СЕ В ОФЕРТАТА
Описание на приложения документ
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Вид на документа
(оригинал или
заверено копие)

От стр. …. до
стр. ....

ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”
Оферта – Образец №1
Административни сведения - Образец №3
Декларация
за
запознаване
с
условията
и
документацията по процедурата - Образец №18
Документ за регистрация на ЮЛ/документ за
самоличност на ФЛ
Удостоверение за актуално състояние /ЕИК
Документ за закупена документация
Документ за внесена гаранция / Образец №6
Декларации Образец №8,9,10
Споразумение/договор за създаване на обединение
Декларация Образец №14
Пълномощни от участниците в обединението
Декларация за участие/неучастие на подизпълнители –
Образец №11
Декларации от подизпълнителите – Образец №12
Копия от баланси, ОПР и др.
Информация за оборота – Образец №15
Списък на основните договори – Образец №16
Декларация за техническа обезпеченост – Образец №17
Удостоверение/я за регистрация на обект по ЗХ
Удостоверения за регистрация на превозно средство от
ОДБХ
Декларация за внедрена НАССР Образец №8 или
сертификати по ISO
Декларация за приемане клаузите на договора – Образец
№19
Проекто – договор – Образец №20
Нот. заверено пълномощно на лицето подписало
офертата
ПЛИК № 2: „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА ПОРЪЧКАТА”
Техническо предложение за изпълнение на поръчката Приложение № 4
ПЛИК № 3: „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА”
Ценово предложение Приложение № 5.1 – 5.6
Заверен с печата на “САПИ” ЕООД бюлетин за средно месечните цени на хранителните продукти, предмет на
обособената позиция за регион Враца към 01.12.2012 г.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 3

АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ
1.Наименование:...................................................................................................................................
(участник/член на обединение/подизпълнител)

2. Координати:
Адрес:…………………………………………………………………………….....................................
Телефон:………………………….
Факс: ………………………………...
Е-mail: ……………………………….
3. Лице, представляващо участника...........................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………….………........................................
(данни по документ за самоличност)

…………………….……….…………………………………………….………......................................
(длъжност)

4. Лице за контакти:.……….………………………………………...............................
(трите имена)

…………………….……….…………………………………………….………......................................
(длъжност)

Телефон/факс/е-mail: ………………….….…………………………………......................................

5. Наличие на банкова сметка в Обслужваща банка……………………………............
(наименование на обслужващата банка)

…………………………………………………………………………………….....................................
(адрес на банката)

………………………………………………………………………………………………………............
(IBAN сметка, BIC код на банката)

Титуляр на сметката:…..…………………….……………………………..........................................

Подпис и печат: ………………….

Дата:

-
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Образец № 4
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Наименование на
поръчката:
Идентификационен номер
на поръчката

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следните
обособени позиции: №№.....
00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето техническо
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предлагаме да организираме и изпълним поръчката съгласно изискванията на Възложителя при следните
условия:
1. При изпълнение предмета на поръчката ще се придържаме точно към указанията на
Възложителя, Пълното описание на обекта на поръчката, Техническите спецификации и към всички действащи
нормативни актове, правила и стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката;
2. Декларираме, че доставените от нас хранителни продукти:
- ще бъдат придружени с необходимите документи за гаранция и качество;
- ще имат съответния срок на годност - не по-малък от 75% от датата на доставка;
- ще отговарят на изисквания за съответния продукт, съгласно Закона за храните, Наредба №
5/25.05.2006г. за хигиената на храните, Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословното хранене на децата на възраст
от 3 до 7 години в детските заведения, Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността
и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата и Наредба за специфичните изисквания
към мазнините за мазане;
- ще бъдат етикетирани съгласно нормативните изисквания;
- ще са екстра или първо качество, съгласно документацията;
3. Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци, установени при
предаването на хранителните продукти или по-късно появили се скрити недостатъци.
-
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4. В случай на рекламация ще заменим доставените некачествени /в намалено количество/ хранителни
продукти в срок до ..............(....................................словом) часа след получаване на уведомяването.
5. Приемаме срока за изпълнение на поръчката да е до 12 месеца
6. Срок за изпълнение на конкретната доставка ..............(............................словом ) часа.
7. Приемаме плащането на доставените хранителни продукти да бъде отложено в срок от
…………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране.
8. Други условия (ако има такива): …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...........................
Гарантираме, че сме в състояние да изпълним качествено поръчката в пълно съответствие с
горепосоченото предложение и изискванията на възложителя.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

,

-
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Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за
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Образец № 5.1
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следната
обособена позиция: № 1 Хляб и тестени изделия

Идентификационен
номер на поръчката

00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени по долу в спецификация, неразделна част
от нашето предложение.
Спецификация

№

Видове хранителни продукти

1

2

1

ХЛЯБ БЯЛ

2

БРАШНО ТИП 500

3

МАКАРОНИ

4

ФИДЕ

5

КУС-КУС, ЮФКА (без
домашна), СПАГЕТИ И ДР.
ПОДОБНИ

6

ДОМАШНА ЮФКА

7

НИШЕСТЕ

Разфасо
Мярка
вка
3
0.5 кг
1 кг.
0,400 кг.
0.400 кг

4

Средна
пазарна
цена по
„САПИ”
ООД
5

Кориг
иращ
коефи
циент

Единична
цена
(к.5 х к.6)

Кол-во

Стойност

6

7

8

9

БР.

30080

БР.

1320

БР.

960

БР.

576

БР.

624

0,400 кг.
0.400 кг.
70 гр.

БР.
БР.
-

900
1572
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8

ГРИС

9

БОЗА

1,0 кг

БР.

816

0,250 л.

БР.

960
ВСИЧКО:

Забележка: Стойността в колона № 6 от таблицата „Коригиращ коефициент” представлява
отстъпката/надценката върху осреднената цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за регион Враца към
01.12.2012 год. (колона № 5) за съответния продукт.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на
поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че „Коригиращия коефициент” в колона № 6 е от значение за последващи актуализации
на цените и не се изменя за целия период на действие на договора.
Ние приемаме, разплащането за доставените продукти да се осъществява от бюджета на всяко заведение
и да бъде отложено в срок от …………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране, след
представяне на фактура ( по артикули), съгласно издадените складови разписки.
Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни
лица
Потвърждаваме, че на всяко 1-во число от месеците: март, юни, септември и декември ще
представяме справка на “САПИ” ЕООД за регион Враца за актуализация на единичните цени на продуктите, като
след получаване на Протокола от нарочно назначената от възложителя Комисия, ще спазваме и фактурираме по
тези цени.;
Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - ............( ....словом .....) лв. без ДДС
До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на всички хранителни
продукти, предмет на обособената позиция към дата: 01.12.2012 год.– заверено от участника копие;
2. Електронен носител на спецификацията (exel формат) от Ценовата оферта.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 5.2
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следната
обособена позиция: № 2 Месо, месни продукти и риба

Идентификационен
номер на поръчката

00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени по долу в спецификация, неразделна част
от нашето предложение.
Спецификация

№

Видове хранителни продукти

1

2

1
2

СВИНСКО МЕСО РАЗФАСОВАНО
СВИНСКИ СУБПРОДУКТИ,
БЕЗ СЛАНИНА

Разфасо
Мярка
вка
3

4

Средна
пазарна
цена по
„САПИ”
ООД
5

Кориг
иращ
коефи
циент

Единична
цена
(к.5 х к.6)

Кол-во

Стойност

6

7

8

9

КГ.

969

КГ.

360

3

ТЕЛЕШКО МЕСО БЕЗ КОСТ

КГ.

181

4

АГНЕШКО МЕСО-ТРУПНО

КГ.

504

5

ПИЛЕ ЦЯЛО замразено

КГ.

3490

6
7

ПИЛЕШКО БУТЧЕ С
ПОДБЕДРИЦА замразено
ПИЛЕШКИ ДРОБЧЕТА
замразени

КГ.
КГ.

-

240
194
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8

9

10

МАЛОТРАЙНИ КОЛБАСИ
"КАМЧИЯ", "ХАМБУРГСКИ",
„ТЕЛЕШКИ” ПО УТВЪРДЕН
СТАНДАРТ
НАДЕНИЦА "ВАРЕНА",
"МАКЕДОНСКА" И ДР.
ПОДОБНИ ПО УТВЪРДЕН
СТАНДАРТ
КРЕНВИРШИ ПИЛЕШКИ ПО
УТВЪРДЕН СТАНДАРТ

11

КАЙМА СМЕС (60% св. + 40%
тел.)

12

ПАСТЕТ СВИНСКИ КОНСЕРВА

13

СКУМРИЯ ФИЛЕ

0,180 кг.

КГ.

960

КГ.

540

КГ.

624

КГ.

2230

БР.

720

КГ.

1201
ВСИЧКО:

Забележка: Стойността в колона № 6 от таблицата „Коригиращ коефициент” представлява
отстъпката/надценката върху осреднената цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за регион Враца към
01.12.2012 год. (колона № 5) за съответния продукт.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на
поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че „Коригиращия коефициент” в колона № 6 е от значение за последващи актуализации
на цените и не се изменя за целия период на действие на договора.
Ние приемаме, разплащането за доставените продукти да се осъществява от бюджета на всяко заведение
и да бъде отложено в срок от …………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране, след
представяне на фактура ( по артикули), съгласно издадените складови разписки.
Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни
лица
Потвърждаваме, че на всяко 1-во число от месеците: март, юни, септември и декември ще
представяме справка на “САПИ” ЕООД за регион Враца за актуализация на единичните цени на продуктите, като
след получаване на Протокола от нарочно назначената от възложителя Комисия, ще спазваме и фактурираме по
тези цени.;
Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - ............( ....словом .....) лв. без ДДС
До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на всички хранителни
продукти, предмет на обособената позиция към дата: 01.12.2012 год. – заверено от участника копие;
2. Електронен носител на спецификацията (exel формат) от Ценовата оферта.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-

71

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за
нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра”

Образец № 5.3
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следната
обособена позиция: № 3 Млечни продукти

Идентификационен
номер на поръчката

00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени по долу в спецификация, неразделна част
от нашето предложение.
Спецификация
№

Видове хранителни продукти

1

2

1
2
3
4

ПРЯСНО МЛЯКО краве 2% м.
Регламент 853/2004
КИСЕЛО МЛЯКО краве 2% м.
БДС12:2010
КРАВЕ СИРЕНЕ бяло,
саламурено БДС 15:2010
КАШКАВАЛ от краве мляко
БДС 14:2010

Разфасо
Мярка
вка
3

Кутия 1
л.
Кофичк
а 0.4 кг.

4

Средна
пазарна
цена по
„САПИ”
ООД
5

Кориг
иращ
коефи
циент

Единична
цена
(к.5 х к.6)

Кол-во

Стойност

6

7

8

9

БР.

168

БР.

13850

КГ.

972

КГ.

228

5

СУХО МЛЯКО

КГ.

900

6

КРАВЕ МАСЛО/100% натурално 0.125
без растителни мазнини/
кг.

БР.

288

7

МАРГАРИН

БР.

720

0,500 кг.

ВСИЧКО:
-
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Забележка: Стойността в колона № 6 от таблицата „Коригиращ коефициент” представлява
отстъпката/надценката върху осреднената цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за регион Враца към
01.12.2012 год.. (колона № 5) за съответния продукт.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на
поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че „Коригиращия коефициент” в колона № 6 е от значение за последващи актуализации
на цените и не се изменя за целия период на действие на договора.
Ние приемаме, разплащането за доставените продукти да се осъществява от бюджета на всяко заведение
и да бъде отложено в срок от …………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране, след
представяне на фактура ( по артикули), съгласно издадените складови разписки.
Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни
лица
Потвърждаваме, че на всяко 1-во число от месеците: март, юни, септември и декември ще
представяме справка на “САПИ” ЕООД за регион Враца за актуализация на единичните цени на продуктите, като
след получаване на Протокола от нарочно назначената от възложителя Комисия, ще спазваме и фактурираме по
тези цени.;
Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - ............( ....словом .....) лв. без ДДС
До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на всички хранителни
продукти, предмет на обособената позиция към дата: 01.12.2012 год.– заверено от участника копие;
2. Електронен носител на спецификацията (exel формат) от Ценовата оферта.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 5.4
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следната
обособена позиция: № 4 Плодове и зеленчуци

Идентификационен
номер на поръчката

00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени по долу в спецификация, неразделна част
от нашето предложение.
Спецификация

№

Видове хранителни продукти

1

2

Разфасо
Мярка
вка
3

4

Средна
пазарна
цена по
„САПИ”
ООД
5

Кориг
иращ
коефи
циент

Единична
цена
(к.5 х к.6)

Кол-во

Стойност

6

7

8

9

1

ДОМАТИ

КГ.

1100

2

КРАСТАВИЦИ

КГ.

1740

3

ЗЕЛЕ

КГ.

3680

4

ЧУШКИ

КГ.

1660

5

МОРКОВИ

КГ.

1380

6

ЛУК

КГ.

3700

7

КАРТОФИ

КГ.

6950

-
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8

ТИКВИЧКИ

КГ.

340

9

ДИНЯ

КГ.

60

10

ЯБЪЛКИ

КГ.

1820

11

БАНАНИ

КГ.

120

12

ПОРТОКАЛИ

КГ.

20
ВСИЧКО:

Забележка: Стойността в колона № 6 от таблицата „Коригиращ коефициент” представлява
отстъпката/надценката върху осреднената цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за регион Враца към
01.12.2012 год. (колона № 5) за съответния продукт.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на
поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че „Коригиращия коефициент” в колона № 6 е от значение за последващи актуализации
на цените и не се изменя за целия период на действие на договора.
Ние приемаме, разплащането за доставените продукти да се осъществява от бюджета на всяко заведение
и да бъде отложено в срок от …………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране, след
представяне на фактура ( по артикули), съгласно издадените складови разписки.
Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни
лица
Потвърждаваме, че на всяко 1-во число от месеците: март, юни, септември и декември ще
представяме справка на “САПИ” ЕООД за регион Враца за актуализация на единичните цени на продуктите, като
след получаване на Протокола от нарочно назначената от възложителя Комисия, ще спазваме и фактурираме по
тези цени.;
Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - ............( ....словом .....) лв. без ДДС
До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на всички хранителни
продукти, предмет на обособената позиция към дата: 01.12.2012 год.– заверено от участника копие;
2. Електронен носител на спецификацията (exel формат) от Ценовата оферта.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 5.5
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следната
обособена позиция: № 5 Консерви

Идентификационен
номер на поръчката

00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени по долу в спецификация, неразделна част
от нашето предложение.
Спецификация

№

Видове хранителни продукти

1

2

1
2

ЗЕЛЕНЧУКОВА КОНСЕРВА
ГЮВЕЧ
ЗЕЛЕНЧУКОВА КОНСЕРВА
ПАПРИКАШ

Разфасо
Мярка
вка

Средна
пазарна
цена по
„САПИ”
ООД
5

Кориг
иращ
коефи
циент

Единична
цена
(к.5 х к.6)

Кол-во

Стойност

6

7

8

9

3

4

Буркан
0.68 кг
Буркан
0.68 кг
Буркан
0.68 кг

БР.

1700

БР.

1440

БР.

7100

3

КОНСЕРВА ДОМАТИ

4

ДОМАТЕНО ПЮРЕ/не по-малко
от 22% сухо вещество/

Буркан
0.68 кг

БР.

300

5

КОНСЕРВА ГРАХ

БР.

2240

6

КОНСЕРВА ЗЕЛЕН ФАСУЛ

Буркан
0.68 кг
Буркан
0.68 кг

7

КОНСЕРВА КИС.
КРАСТАВИЦИ

Буркан
0.68 кг

БР.

БР.

-

2700
180
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8

КОНСЕРВА ГЪБИ РЯЗАНИ

Буркан
0.68 кг

БР.

60

9

КОМПОТ/различни видове/

Буркан
0.68 кг

БР.

2540

10

КОНФИТЮР С НАД 60%
ПЛОДОВО СЪДЪРЖАНИЕ

Буркан
0,36 кг

БР.

390

11

МЕД 100%

Буркан
0.9 кг.

БР.

70

12

ЛЮТЕНИЦА ПО УТВЪРДЕН
СТАНДАРТ

Буркан
0.40 кг.

БР.

240

13

КОНЦЕНТРИРАНИ ПЛОДОВИ
И ЗЕЛЕНЧУКОВИ СОКОВЕ

Кутия 1
л

БР.

360

14

НЕКТАР

Бутилка
0,500 л

БР.

1560

ВСИЧКО:
Забележка: Стойността в колона № 6 от таблицата „Коригиращ коефициент” представлява
отстъпката/надценката върху осреднената цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за регион Враца към
01.12.2012 год. (колона № 5) за съответния продукт.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на
поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че „Коригиращия коефициент” в колона № 6 е от значение за последващи актуализации
на цените и не се изменя за целия период на действие на договора.
Ние приемаме, разплащането за доставените продукти да се осъществява от бюджета на всяко заведение
и да бъде отложено в срок от …………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране, след
представяне на фактура ( по артикули), съгласно издадените складови разписки.
Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни
лица
Потвърждаваме, че на всяко 1-во число от месеците: март, юни, септември и декември ще
представяме справка на “САПИ” ЕООД за регион Враца за актуализация на единичните цени на продуктите, като
след получаване на Протокола от нарочно назначената от възложителя Комисия, ще спазваме и фактурираме по
тези цени.;
Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - ............( ....словом .....) лв. без ДДС
До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на всички хранителни
продукти, предмет на обособената позиция към дата: 01.12.2012 год.– заверено от участника копие;
2. Електронен носител на спецификацията (exel формат) от Ценовата оферта.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 5.6
Наименование на Участника:
Седалище по регистрация:
BIC;IBAN:
Булстат номер:
Точен адрес за кореспонденция:
Телефонен номер:
Факс номер:
Лице за контакти:
e mail:

(държава, град, пощенски код, улица, №)

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Наименование на
поръчката:

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца
и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра” по следната
обособена позиция: № 6 Други хранителни продукти

Идентификационен
номер на поръчката

00007-2012-0024

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
След като се запознахме с документацията за участие, с настоящото представяме нашето ценово
предложение за изпълнение на обществената поръчка по обявената от Вас процедура с горепосочения предмет.
Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени по долу в спецификация, неразделна част
от нашето предложение.
Спецификация

№

Видове хранителни продукти

1

2

1

БИСКВИТИ ОБИКНОВЕНИ

2

БИСКВИТИ ЧАЕНИ

3

ЗАХАР КРИСТАЛНА

4

КАКАО

5

ЗРЯЛ ФАСУЛ - екстра качество

6

ЛЕЩА - екстра качество

Разфасо
Мярка
вка
3
160 гр.
160 гр.
Пакет 1
кг
Опаковк
а 50 гр.
Пакет 1
кг
Пакет 1
кг

4

Средна
пазарна
цена по
„САПИ”
ООД
5

Кориг
иращ
коефи
циент

Единична
цена
(к.5 х к.6)

Кол-во

Стойност

6

7

8

9

БР.

2400

БР.

240

КГ.

2040

БР.

360

КГ.

660

КГ.

-

804
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7

ЖИТО

Пакет 1
кг

КГ.

384

8

ОРИЗ БИСЕРЕН - ЕКСТРА
КАЧЕСТВО

Пакет 1
кг

КГ.

1320

9

ОЛИО СЛЪНЧОГЛЕДОВО

Бутилка
1 л.

БР.

2560

10

ОЦЕТ ВИНЕН

Бутилка
0,7 л

БР.

106

11

ЯЙЦА размер L, КЛАС "А"

БР.

19500

12

МАГДАНОЗ СУХ

Пакет
10 гр.

БР.

1560

13

КОПЪР СУХ

Пакет
10 гр.

БР.

360

14

ЧУБРИЦА РОНЕНА

Пакет
10 гр.

БР.

300

15

СОЛ ЙОДИРАНА

Пакет 1
кг

БР.

390

16

ЧЕРВЕН ПИПЕР МЛЯН

Пакет
0,5 кг

БР.

300

17

ЧЕРЕН ПИПЕР МЛЯН

Пакет
10 гр.

БР.

600

18

ДЖОДЖЕН СУХ

Пакет
10 гр.

БР.

120

19

ДАФИНОВ ЛИСТ

Пакет
10 гр.

БР.

60

20

ВАНИЛИЯ

Пакетче
0,002 кг

БР.

2380

21

КАНЕЛА на прах

Пакет
10 гр.

БР.

270

22

СОДА БИКАРБОНАТ

Пакет
0,1 кг

БР.

72

23

МАЯ ЗА ХЛЯБ

Пакет
0,500 кг

БР.

20

24

ЧАЙ БИЛКОВ (различни)

Кутия
20 бр.

БР.

3180

25

ПРЕСЕН КОПЪР

връзка

Бр.

20
ВСИЧКО:

Забележка: Стойността в колона № 6 от таблицата „Коригиращ коефициент” представлява
отстъпката/надценката върху осреднената цена на едро по бюлетина на „САПИ” ЕООД за регион Враца към
01.12.2012 год. (колона № 5) за съответния продукт.
В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко мястото на изпълнение на
поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността.
Ние приемаме, че „Коригиращия коефициент” в колона № 6 е от значение за последващи актуализации
на цените и не се изменя за целия период на действие на договора.
Ние приемаме, разплащането за доставените продукти да се осъществява от бюджета на всяко заведение
и да бъде отложено в срок от …………………..(....................................словом) дни от датата на фактуриране, след
представяне на фактура ( по артикули), съгласно издадените складови разписки.
-
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Ние приемаме, да издаваме и предаваме складови разписки за всяка доставка на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на детските и социални заведения длъжностни
лица
Потвърждаваме, че на всяко 1-во число от месеците: март, юни, септември и декември ще
представяме справка на “САПИ” ЕООД за регион Враца за актуализация на единичните цени на продуктите, като
след получаване на Протокола от нарочно назначената от възложителя Комисия, ще спазваме и фактурираме по
тези цени.;
Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична гаранция за
изпълнение на договора в размер на 3% от прогнозната стойност на договора - ............( ....словом .....) лв. без ДДС
До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от Ваша страна и
известие за сключване на договора ще формират обвързващо споразумение между двете страни.
ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Бюлетин на „САПИ” ЕООД за регион Враца за средно - месечните цени на всички хранителни
продукти, предмет на обособената позиция към дата: 01.12.2012 год.– заверено от участника копие;
2. Електронен носител на спецификацията (exel формат) от Ценовата оферта.

Подпис:
Дата

________/ _________ / ______

Име и фамилия

__________________________

Длъжност

__________________________

Наименование на участника

__________________________

-
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Образец № 6
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27
Известени сме, че нашият Клиент,
[наименование и адрес на
участника], наричан за краткост по-долу УЧАСТНИК, ще участва в откритата с Ваше
Решение №
/
г. [посочва се № и дата на Решението за откриването на
процедурата] процедура за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обекта и съответната обособена позиция, както и идентификационния
номер, ако има такива].
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, УЧАСТНИКЪТ трябва да представи в
офертата си банкова гаранция за участие в процедурата, открита във Ваша полза, за сумата в
размер на
(словом:
)
[посочва
се
цифром и словом стойността и валутата на гаранцията съгласно обявлението по
процедурата].
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [наименование и адрес на
Банката], с настоящето поемаме неотменимо и безусловно задължение да заплатим по
посочената от Вас банкова сметка, сумата от
(словом:
) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията ],
в срок до 3 (три) работни дни след получаване на първо Ваше писмено искане, съдържащо
Вашата декларация, че УЧАСТНИКЪТ е извършил едно от следните действия:
а)
оттегли офертата си след изтичане на срока за представяне на офертите;
б)
е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи
договор за обществената поръчка в едномесечен срок от обявяване на решението за
определяне на изпълнител на обществената поръчка.
Вашето искане за усвояване на суми по тази гаранция e приемливо ако бъде изпратено
до нас в пълен текст от обслужващата Ви банка, потвърждаващ че Вашето оригинално искане
е било изпратено до нас чрез препоръчана поща и че подписите на същото правно обвързват
Вашата страна. Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата
писмена молба за плащане, или по факс на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от
часа на
г. [посочва се датата и часа на
крайния срок за представяне на офертите].
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече в ___часа на _________ г. [посочва се
дата и час съобразени с валидността на офертата на Участника], до която дата какъвто и
да е иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,
(БАНКА)

-
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Образец № 7
БАНКОВА ГАРАНЦИЯ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР

ДО
ОБЩИНА МЕЗДРА
гр. МЕЗДРА
ул. «Христо Ботев» 27
Известени сме, че нашият Клиент,
[наименование и адрес на
участника], наричан за краткост по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, с Ваше Решение №
/
г. [посочва се № и дата на Решението за класиране] е класиран на първо място
в процедурата за възлагане на обществена поръчка с обект:
[описва се обекта], с което е определен за ИЗПЪЛНИТЕЛ на
посочената обществена поръчка.
Също така, сме информирани, че в съответствие с условията на процедурата и
разпоредбите на Закона на обществените поръчки, при подписването на Договора за
възлагането на обществената поръчка, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва на Вас, в качеството Ви на
Възложител на горепосочената поръчка, да представи банкова гаранция за добро изпълнение
открита във Ваша полза, за сумата в размер на
%
[посочва
се
размера
от
Обявлението] от общата стойност на поръчката, а именно
(словом:
) [посочва се цифром и словом стойността и
валутата на гаранцията], за да гарантира предстоящото изпълнение на задължения си, в
съответствие с договорените условия.
Като се има предвид гореспоменатото, ние ______________ [Банка], с настоящето
поемаме неотменимо и безусловно задължение да Ви заплатим всяка сума, предявена от Вас,
но общия размер на които не надвишават
(словом:
) [посочва се цифром и словом стойността и валутата на гаранцията], в
срок до 3 (три) работни дни след получаването на първо Ваше писмено поискване, съдържащо
Вашата декларация, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил някое от договорните си задължения.
Вашето искане ще се счита за отправено след постъпване или на Вашата писмена молба
за плащане, или по факс на посочения по-горе адрес.
Тази гаранция влиза в сила, от момента на нейното издаване.
Отговорността ни по тази гаранция ще изтече на ____________[посочва се дата и час
на валидност на гаранцията съобразени с договорените условия], до която дата какъвто и да е
иск по нея трябва да бъде получен от нас. След тази дата гаранцията автоматично става
невалидна, независимо дали това писмо-гаранция ни е изпратено обратно или не.
Гаранцията трябва да ни бъде изпратена обратно веднага след като вече не е
необходима или нейната валидност е изтекла, което от двете събития настъпи по-рано.
Гаранцията е лично за Вас и не може да бъде прехвърляна.
Подпис и печат,
(БАНКА)

-
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Образец № 8
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата/................................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК
................................

и

със

седалище

и

адрес

на

управление:

............................................................................................................................................................... ...
............................................. - участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска
млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра”,
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм осъден/а с влязла в сила присъда за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на
пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс.

2. Не съм лишен/а от правото да упражнявам определена професия или дейност
съгласно законодателството на моята и на която и да е друга държава.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

........................................ г.
град ...................................

Декларатор: ……………………..

-
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Образзец № 9

ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 1, т. 2 и т. 3 и ал. 2, т. 1, т. 3 и т. 4 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата/.........................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството на......................................................... (посочва се длъжността) на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК
................................

и

със

седалище

и

адрес

......................................................................................................................................

на

управление:

.............................................

-

участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи
с умствена изостаналост” гр. Мездра”,
ДЕКЛАРИРАМ:
Представляваното от мен дружество:
1. Не е обявено в несъстоятелност;
2. Не се намира в производство по ликвидация или подобна процедура съгласно националните си закони и
подзаконови актове;
3. Не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключило извънсъдебно споразумение с
кредиторите си по смисъла на чл.740 от Търговския закон.
В случай, че участникът е чуждестранно лице - не се намира в подобна процедура съгласно националните
закони и подзаконови актове, дейността му не е под разпореждане на съда, не е преустановило дейността си;
4. Няма парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 162, ал. 2 от Данъчноосигурителния процесуален кодекс, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и за които не е
допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията6 или парични задължения, свързани с плащането на
вноски за социалното осигуряване или на данъци съгласно правните норми на държавата, в която участникът е
установен.
5. Няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци
през последните до 5 години.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

.........................................г.
град...................................

Декларатор:

6

При наличие на допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията се прилага копие на съответния
документ към настоящата декларация.
-
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Образец № 10
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 5 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният/ата/................................................................................................................,
в

качеството

на

............................................................

(посочва

се

длъжността)

на

.................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК
................................

и

със

седалище

и

адрес

на

управление:

....................................................................................................................................................

...........

…………………
-

участник

в

процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти
за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост” гр. Мездра”,

ДЕКЛАРИРАМ:
1. Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителната разпоредба на Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси с възложителя или със служители на ръководна
длъжност в неговата организация.
2. Представляваното от мен дружество не е сключвало договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за
предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
Задължавам се при промяна на посочените обстоятелства писмено да уведомя възложителя на
обществената поръчка в 7-дневен срок от настъпването на съответната промяна.
Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на наказателна
отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.

..................................г.
гр.................................

Декларатор:

-
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Образец № 11

ДЕКЛАРАЦИЯ
за подизпълнители, които ще участват при изпълнението на поръчката и
дела на тяхното участие, ако участникът предвижда такива
Подписаният,..................................................................................................,
в качеството си на ......................................................................................
(управител /съдружник/, член на Управителния съвет, член на Съвета на директорите, едноличен
търговец, друго)

на.......................................................................................................................
(посочва се името на фирмата)

декларирам, че при изпълнение на поръчката ще ползвам / няма да ползвам
подизпълнители.
№

Идентификация на

Дял на участие от

подизпълнителите

поръчката за

/ наименование и адрес/

Конкретната част от предмета на
обществената поръчка, която ще
се изпълнява от
подизпълнителя/ите

подизпълнителя
/стойност, процент от
общата от предмета
на поръчката /

1
2
…
/Попълва се, когато участникът ще ползва подизпълнители/

Приемам
да
отговарям
за
действията,
бездействията
и
работата
на
посочения
подизпълнител/посочените подизпълнители (ненужното се зачертава) като за свои действия,
бездействия и работа.

дата …………2012 г.

ДЕКЛАРАТОР: ………………..

/подпис, печат/

-
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Образец № 12

ДЕКЛАРАЦИЯ
за съгласие за участие като подизпълнител
Долуподписаният /-ната/

с лична карта

№

, издадена на
от
, с ЕГН
, в качеството ми на ____________________ (посочете длъжността) на
(посочете фирмата, която представлявате) във
връзка с обявената от
(посочете наименованието на Възложителя)
процедура за възлагане на следната поръчка: „Периодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом
за деца и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра”
Д Е К Л А Р И Р А М:
Ние,

, сме съгласни да участваме като

(посочете лицето, което представлявате)

подизпълнител на

при изпълнение на
(посочете участника, на който сте подизпълнител)

горепосочената поръчка.
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:
(избройте конкретните части и техния обем от обекта на обществената поръчка ( респ. от обособените позиции), които ще бъдат
изпълнени от Вас като подизпълнител).

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да
участваме като кандидат в горепосочената процедура.
Във връзка с изискванията на процедурата, приложено представяме следните документи:
- копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.
23 от Закона за търговския регистър №
от
г.;
- декларации за отсъствия на обстоятелствата по чл.47 от ЗОП
от
г.(посочете датата на подписване на декларациите)
(декларациите следва да бъдат по образците от документацията за участие)

- доказателства за икономическото и финансовото състояние, техническите
възможности и/или квалификация, които доказваме със следните документи:
(посочете документи които прилагате, съгласно посочените изисквания от възложителя в документацията за
обществената поръчка).

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни
данни.
г.
(дата на подписване)

Декларатор:

-

87

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за
нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра”

Образец № 13

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният/ата/....................................................................................................,
с ЕГН........................................., в качеството на.........................................................
(посочва се длъжността) на
...................................................................................................
(посочва се наименованието на участника), с ЕИК ................................ и със седалище и адрес
на
управление:
.........................................................................................................
............................................. - участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен
социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра” по обособени позиции: №1 - Хляб и тестени изцелия; №2 –
Месо, месни продукти и риба; №3 - Млечни продукти; №4 - Плодове и зеленчуци; №5 –
Консерви; №6 Други хранителни продукти.
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представляваното от мен дружество притежава разработена и внедрена НАССР
система за управление безопасността на храните.
Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл.313 от Наказателния кодекс.

Дата………….2012 г.
гр…………………….

ДЕКЛАРАТОР:……………….………
/подпис и печат/

ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от консорциум /обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в
таблицата се представят от всеки от участниците в обединението (консорциума).

-
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Образец № 14
ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният..............................................................................................................................................
(трите имена)

……………………………………………………………………………………………….......................
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)

на: ……………………………………………………………………….................................................
(наименование на съответния член на обединението)

член на Обединение......................................................................................................
(наименование на обединението)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
1.

всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, за
изпълнението на договора.

2.

водещият член на обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да получава
указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума.

3.

всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период
на изпълнение на договора.7

ДЕКЛАРАТОР: ..............................

Дата:...........................

(подпис, печат)

7

Декларацията се попълва и представя от физическото лице/представляващия/те на всеки от членовете на
обединението – участник в настоящата процедура.

-
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Образец №15
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБЩИЯ ОБОРОТ НА УЧАСТНИКА
Долуподписаният /-ната/
в
качеството ми на
______________________________ __________ (посочете длъжността)
на
(посочете
наименованието
на
участника),
БУЛСТАТ/ЕИК
регистриран по фирмено дело №
по описа за
г. на
окръжен съд, със седалище и адрес на управление
– участник в процедура за възлагане на

„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост” гр. Мездра” по обособени позиции: №1 - Хляб и тестени изцелия;
№2 – Месо, месни продукти и риба; №3 - Млечни продукти; №4 - Плодове и зеленчуци;
№5 – Консерви; №6 Други хранителни продукти.
обществена поръчка с предмет:

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
През последните три години общият оборот на кандидата ………………..е както следва:
2009 г.

2010 г.

2011 г.

Общ оборот
Оборот от доставки с предмет,
аналогичен на поръчката:
Обособена позиция: №1
Обособена позиция: №2
Обособена позиция: №3
Обособена позиция: №4
Обособена позиция: №5
Обособена позиция: №6

Общо без ДДС:
Общо с включен ДДС

Известно ми е, че за посочване на неверни данни в настоящата декларация подлежа на
наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако офертата се подава от обединение, което не е ЮЛ, данните, посочени в таблицата
се представят от всеки от участниците в обединението.

Дата………….2012 г.

ДЕКЛАРАТОР……………….………

Гр…………………….

/подпис и печат/
-
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Образец № 16
ДЕКЛАРАЦИЯ
със списък на основните договори за доставка на хранителни продукти, изпълнени през последните три
години

(справка съгласно чл.51, ал.1, т. 1 от ЗОП)
Долуподписаният/ата/................................................................................................................,
в
качеството
на
............................................................
(посочва
се
длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с ЕИК
................................
и
със
седалище
и
адрес
на
управление:
…………………
.................................................................................................................................................... ........... - участник в
процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти
за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост” гр. Мездра”,
ДЕКЛАРИРАМ, че:
Представлявания от участник през последните три години е изпълнил следните основни договори за доставка на
хранителни продукти, с вид и качество, съгласно Техническата спецификация по Обособена позиция
№............................ :
№ по
ред

Предмет на договора

Начална и
крайна дата на
изпълнение на
договора

Стойност на
договора в лева
без ДДС

Възложител – адрес,
телефон, факс,
електронна поща

1.
2.
3.
……
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: 1. Заверени от участника минимум 3 (три) препоръки за добро изпълнение,
включващи информация за предмета на договора, стойността му, датата и мястото на изпълнение.
2. В случай, че препоръките не доказват вида и стойността на хранителните
продукти, участниците могат да представят и всякакъв друг документ доказващ минималните
изисквания за обособената позиция ( напр. копия от договори, складови разписки, фактури и др.)
Дата:..............................2012 год.

..........................................
Име, подпис и печат

*Образец № 16 се попълва за всяка обособена позиция, за която се участва!

-

91

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни продукти за
нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост” гр. Мездра”

Образец № 17

ДЕКЛАРАЦИЯ
за техническата обезпеченост на участника

Долуподписаният/ата/................................................................................................................,
в
качеството
на
............................................................
(посочва
се
длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с
ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: …………………
............................................................................................................................................... ..... ........... - участник
в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и
младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра”,
Д Е К Л А Р И Р А М, че:
Представлявания от мен участник разполага със следните обекти, оборудване и транспортни средства
необходими за изпълнението на Обособена позиция №..................:
№

Вид и описание

......
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Приложения: 1.Удостоверение по чл. 12 от Закона за храните за регистрация на обекта
(обектите), с които участника разполага, за производство или търговия на хранителните стоки, предмет
на поръчката – заверено от участника копие;
2. „Удостоверение за регистрация на превозно средство” от ОДБХ за превоз на
хранителни продукти от животински и неживотински произход.

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Дата:..............................2012 год.

..........................................
Име, подпис и печат

-
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Образец № 18

ДЕКЛАРАЦИЯ
Подписаният .........................................................................................................................
(трите имена)

………………………………………………………………………………………………....................
...
(данни по документ за самоличност)

в качеството си на ………….………..…………………………………….………............................
(длъжност)

на участник/член на обединението/подизпълнител на участника:
…………………………………………………………….....................................................................
(наименование на участника/подизпълнителя)

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ
1. Съм запознат/а с всички обстоятелства и условия, а също и с документацията за участие в
обществената поръчка с предмет: „Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на
„Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
8
изостаналост” гр. Мездра”

2. Задължавам се да спазвам условията за участие в процедурата.
3. Задължавам се да спазвам всички условия и всички действащи технически норми и
стандарти, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че същата ми бъде
възложена.
4. Задължавам се да не разпространявам по никакъв повод и под никакъв предлог данните,
свързани с поръчката, станали ми известни във връзка с моето участие в процедурата9.

ДЕКЛАРАТОР: ..................................

Дата: …………………..

(подпис и печат)

8

Декларацията се попълва от представляващия участника/член на обединение/подизпълнителя
Декларацията се попълва от участници/членове на обединение/подизпълнители – физически лица, а за
юридически лица – от представляващия участника/член на обединение/подизпълнител
9
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Образец № 19

ДЕКЛАРАЦИЯ*
за приемане клаузите на проекта на договор

Долуподписаният/ата/................................................................................................................,
в
качеството
на
............................................................
(посочва
се
длъжността)
на
.................................................................................................... (посочва се наименованието на участника), с
ЕИК ................................ и със седалище и адрес на управление: …………………
.................................................................................................................................................... ........... ........... участник в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Периодична доставка на
хранителни продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и
„Дом за деца и младежи с умствена изостаналост” гр. Мездра”,

Д Е К Л А Р И Р А М:
Запознат съм с проекта на договор и съм съгласен с условията му.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

г.

Декларатор:

(дата на подписване)

*

Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия участника по регистрация.
-
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Образец № 20

ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
за доставка на хранителни продукти
Днес, ......................2012 г., в гр. Мездра, между:
1.ОБЩИНА МЕЗДРА, с адрес: ул. „Христо Ботев” № 27, Булстат 000193371,
представлявана от ИВАН АСПАРУХОВ ЦАНОВ - Кмет на Община Мездра и ВИЛМА
ИВАНОВА ЙОРДАНОВА – Главен счетоводител на общината, наричан за краткост
„ВЪЗЛОЖИТЕЛ” от една страна и

2. ........................................................................., със седалище и адрес на
управление: гр. ....................
ул. ............................................... № ............., ЕИК:
……………….., представлявано от …………………… - ……………………………,
наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.
на основание 41, ал. 1 от Закона за обществените поръчки и влязло в сила Решение №
....... / ........... 2012 г. на Кмета на Община Мездра, в качеството му на възложител по
смисъла на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и в резултат на проведена
процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП, се сключи настоящият
договор
I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл. 1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва
„Периодична доставка на хранителни продукти за нуждите на „Домашен
социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с умствена
изостаналост”
гр.
Мездра”,
по
обособена
позиция
№
..................................................................след предварителна заявка от съответните
обекти, съгласно Техническа спецификация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - Приложение № 1,
Ценовата оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 и Техническото предложение
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 3, явяващи се неразделна част от настоящия
договор.
(2) Възложената задача следва да се изпълни в съответствие с изискванията на
действащото законодателство и указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
(3) Доставяните хранителни продукти за детски и учебни заведения
задължително следва да отговарят на изискванията на Наредба № 6/10.08.2011г. за
здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения /обн. в
Д.В., бр. 65 от 23.08.2011г., в сила от 15.09.2011г./, Наредба № 9/16.09.2011г. за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в
детските заведения и училища /обн. в Д.В. бр. 73 от 20.09.2011г./, Наредба №
26/18.11.2008г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и
здравните изисквания към тях /обн. в Д.В. бр. 103 от 02.12.2008г., изм. бр. 24 от
31.03.2009г., бр. 36 от 10.05.2011г., в сила от 10.05.2011г/.
-
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(4) Доставките на хранителните продукти се осъществяват след предварителни
заявки (по факс, e-mail, телефон и др.) за необходимите продукти по видове и
количество, от представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от
ръководителите на детските и социални заведения длъжностни лица.
(5) Количествата на посочените хранителни продукти ще се определят според
необходимостта на обслужваните обекти, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото да
не поръчва част от изброения асортимент в обществената поръчка.
II. СРОК
Чл. 2. (1) Настоящият договор влиза в сила от датата на подписването му и е със
срок на действие 12 месеца.
(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да достави заявеното по вид и количество
хранителни продукти до .......................... часа от получаването на заявката по чл. 1, ал. 4
от настоящия договор, съгласно посоченото в Приложение № 3.
III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
Чл. 3. (1) Общата стойност за изпълнение на настоящия договор е в
размер до .........съгласно обособената позиция....... ...................... лв. (….....словом......) с
включен ДДС.
* За обособена позиция № 1: Общата стойност за изпълнение на настоящия
договор е в размер до 36380,00 лв. без ДДС, 43656,00 лв. с ДДС.
* За обособена позиция № 2: Общата стойност за изпълнение на настоящия
договор е в размер до 49491,00 лв. без ДДС, 59389,20 лв .с ДДС.
* За обособена позиция № 3: Общата стойност за изпълнение на настоящия
договор е в размер до 21312,00 лв. без ДДС, 25574,40 лв. с ДДС.
* За обособена позиция № 4: Общата стойност за изпълнение на настоящия
договор е в размер до 20222,00 лв. без ДДС, 24266,40 лв. с ДДС.
* За обособена позиция № 5: Общата стойност за изпълнение на настоящия
договор е в размер до 25402,00 лв. без ДДС, 30482,40 лв .с ДДС.
* За обособена позиция № 6: Общата стойност за изпълнение на настоящия
договор е в размер до 26122,00 лв. без ДДС, 31346,40 лв. с ДДС.
(2) Цената на хранителните продукти включва всички застраховки, мита,
данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, транспортни разходи франко
мястото на изпълнение на поръчката, ДДС и всички други присъщи разходи за
осъществяване на дейността.
(3) Разплащането се осъществява от бюджета на всяко заведение, на което е
предоставен бюджетен кредит, отложено в срок от …………………..
(.................................... словом) дни от датата на фактуриране, след представяне на
фактура (по артикули), съгласно издадените складови разписки. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ
предоставя копие от фактурите и на Възложителя.
(4) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава и предава складова разписка за всяка доставка на
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – съответните упълномощени от ръководителите на
детските и социални заведения длъжностни лица на:
1. „Домашен социален патронаж” – гр. Мездра, ул. „Иван Вазов” №2
2. „Детска млечна кухня” – гр. Мездра, ул. „Ал. Стамболийски” №64
3. „Дом за деца и младежи с умствена изостаналост” – гр. Мездра, ул.
„Манастирище” №99
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Чл. 4. (1) Доставната цена подлежи на актуализация на всяко 1-во число от
месеците: март, юни, септември и декември;
(2) Актуализацията на цените на посочените продукти ще се извършва спрямо
последната справка на “САПИ” ЕООД, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по следната
формула:
Цд = Кц х Бц , където:
 Цд е новата цена на доставка;
 Кц е коригиращ коефициент на цената (постоянен за целия период на
действие на договора);
 Бц е базовата цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД за регион
Враца към момента на последната действаща средна пазарна цена на
хранителните продукти, съгласно представения от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
бюлетин.
(3) Комисия назначена от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва актуализация на цените по
ал.1, за което издава Протокол. Протокола се предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и
обектите - крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците за сведение и
изпълнение.
Чл. 5. Изплащането на дължимата сума се извършва с платежно нареждане по
банков път. Банковата сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е:
ТБ " ...................................... " АД - клон .................;
IBAN:……...................................................; BIC: .......................
ІV. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 6. (1) Гаранцията за изпълнение на настоящия договор се определя от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в размер на 3% (три процента) от прогнозната стойност му без ДДС
или …….. лв. – Приложение № 4.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение на настоящия
договор, без да дължи лихви на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в едномесечен срок след изтичане
срока на действие на настоящия договор.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ задържа гаранцията за изпълнение на договора, ако в
процеса на неговото изпълнение възникне спор между страните, който е внесен за
решаване от компетентен съд, при прекратяване на договора по вина на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и при други условия, съгласно клаузите на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да изпълни качествено и в срок договорените доставки, в съответствие с
изискванията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и предложеното в офертата, при спазване на всички
действащи в РБългария нормативни актове, правила и стандарти за правилна и
безопасна работа;
2. Да осигури пълна техническа изправност на собствено или наето
специализирано техническо оборудване, механизация и транспорт използвани при
доставката на хранителните стоки в съответствие с нормативните изисквания.
2. Да достави заявените количества и вид хранителни продукти и да ги предаде
на крайния получател.
3. Да предаде стоките, пакетирани и маркирани в съответния вид, количество и
качество на мястото на доставяне, съгласно Приложение № 1.
-

97

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост” гр. Мездра”

4. Да представи необходимите документи, удостоверяващи качеството и
произхода на доставените хранителни продукти, издадени от специализираните
държавни контролни органи.
5. Да предоставя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ бюлетините на „САПИ” ЕООД за регион
Враца, в зависимост от периодичността на актуализация на цените от настоящия
договор не по-късно от два работни дни след срока, посочен в чл. 4.
6. Да отстранява за своя сметка всички недостатъци на некачествени или
несъответствуващи на предложението му стоки, неудовлетворяващи изискванията на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, както и нарушаващи посочените в нормативната уредба изисквания.
7. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации относно
качеството на продуктите, като последният се задължава в срок до ......... часа от
уведомяването да подмени за своя сметка продуктите със съответното качество.
Чл. 8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя стоките съобразно
задължителните санитарно – хигиенни норми за доставка и транспорт на хранителни
продукти. Храните, изискващи специално съхранение да се доставят със специализиран
транспорт, за който има съответното разрешително.
Чл. 9. Качеството на хранителните продукти да отговаря на изискванията на
Закона за храните, Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиената на храните и Наредба №
108/12.09.2006г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни
плодове и зеленчуци, за което ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира със сертификат за качество,
произход и годност от производител към момента на всяка доставка.
Чл. 10. Пакетираните продукти да бъдат с етикети на български език и съдържат
информация за вида на стоката, производителя, качеството, датата на производство и
срока на годност и др., съгласно специални нормативни актове.
Чл. 11. Към датата на доставката, остатъчният срок на годност на хранителните
продукти, следва да бъде не по–малък от 75 % (седемдесет и пет процента) от обявения
от производителя.
Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да:
1. получи дължимото възнаграждение по определения в раздел III от настоящия
договор начин и размер;
2. иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на
доставката.
3. иска приемане на доставката чрез подписване на складови разписки от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл. 13. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. Да заплати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ съответното възнаграждение за изпълнената
доставка, съгласно раздел III от настоящия договор;
2. Да приеме доставените в срок и на място стоки, съответстващи по вид,
количество и качество на описаното в заявките от обектите – крайни получатели
3. Да осигури присъствието на свои представители при приемането на стоките,
за подписване на складовите разписки.
4. Да окаже необходимото съдействие на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за изпълнение на
договора;
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да:
1. следи за изпълнението на предмета на договора чрез упълномощени свои
представители;
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2. иска от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да изпълни доставката в срок и без отклонения;
3. когато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се е отклонил от изискванията за доставката по
раздел І от настоящия договор, да откаже приемането на част или цялото количество
хранителни продукти, както и да откаже да заплати съответното възнаграждение,
докато ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не изпълни своите задължения;
VIІ. ПРИЕМАНЕ НА СТОКИТЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Чл. 14. (1) Приемането на стоките се извършва на местата на доставяне от
представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, след като се уверят, че доставката отговаря на
всички нормативни изисквания и на условията на този договор и е придружена с
необходимите документи чрез подписване на складови разписки.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да откаже да приеме доставката, когато не е
придружена с документите по предходната алинея и ако тя не отговаря на
горепосочените изисквания.
(3) При спор и съмнение в качеството на стоката или относно безопасността на
доставената стока се съставя протокол в присъствието на представители на двете
страни за състоянието на продуктите, вземат се контролни проби и се предават за
изследване от компетентните органи, като разходите за това са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
(4) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заместване на стоката с качествена или
да откаже да заплати част от стойността, ако е действал добросъвестно и е изпълнил
задълженията си съобразно договора и закона
Чл. 15. (1) Рекламации за количество се предявяват на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от
представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. В случай на възникнали такива, количеството се
допълва от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в рамките на съответния ден.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за рекламации относно
качеството на продуктите, като последният се задължава в срока по чл. 7, ал.1, т.7 да
подмени за своя сметка продуктите със съответното качество.
VІІІ. ОТГОВОРНОСТ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ
Чл. 16. (1) При забавено изпълнение на задълженията по договора от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, същият дължи неустойка в размер на 0,5 % (нула цяло и пет
процента) от цената на договора, за всеки просрочен час, но не повече от 20 %
(двадесет процента) от стойността на конкретната заявка. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и обезщетение за нанесени вреди и пропуснати ползи, ако те
надхвърлят стойността на неустойката.
(2) При забава на доставката от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ повече от 24 часа без
да са налице обективни причини, посочени в протокол на двете страни, последният
дължи неустойка в размер на 10 % (десет процента) от стойността на забавената
доставка.
(3) При забава в плащането ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0,5
% (нула цяло и пет процента), но не повече от 10 % (десет процента) от дължимото.
(4) Когато при наличие на рекламации, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни
задълженията си по чл. 15 от настоящия договор в срок, същият дължи на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 10% (десет процента) от цената на стоките, за
които са направени рекламациите.
-

99

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодична доставка на хранителни
продукти за нуждите на „Домашен социален патронаж”, „Детска млечна кухня” и „Дом за деца и младежи с
умствена изостаналост” гр. Мездра”

(5) За всяко виновно пълно и/или частично неизпълнение на поето с настоящия
договор задължение, извън случаите по предходните алинеи, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи
неустойка в размер на 0,2 % (нула цяло и два процента) от стойността на договора.
Чл. 17. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ удовлетворява претенциите си относно
неизпълнението на договора, както и за заплащане на неустойките от страна на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ от дължимите плащания или по преценка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - от
гаранцията за изпълнение по чл. 6, без да е необходимо да доказва претърпени вреди и
пропуснати ползи.
(2) Прилагането на санкциите по чл. 16 не отменя правото на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
да предяви иск срещу ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за претърпени щети и пропуснати ползи,
съгласно действащото законодателство в Република България.
ІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 18. (1) Настоящият договор се прекратява:
1. с изтичане срока на действие на договора или изчерпване на стойността по чл.
3, ал. 1;
2. по взаимно съгласие между страните, изразено писмено;
3. с двумесечно писмено предизвестие от която и да е от страните, без да е
необходимо неизпълнение на договорните задължения.
(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати настоящия договор, ако в резултат на
обстоятелства, възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълни своите
задължения. В този случай ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обезщетение
за претърпените вреди от сключването на договора.
(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да прекрати договора едностранно без
предизвестие:
1. при неизпълнение на задълженията на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по чл. 1, ал. 3 или по
чл. 9 от настоящия договор;
2. в случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни 2 (две) последователни заявки;
3. в случай на системно некачествено, лошо или ненавременно изпълнение на
задълженията от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Системност е налице, ако се установи
некачествено, лошо или ненавременно изпълнение три или повече пъти за срока на
договора.
Чл. 19. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките по уговорения начин и с
нужното качество, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да развали договора. За претърпените
вреди ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да претендира обезщетение.
Х. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 20. (1) Всяка от страните по настоящия договор се задължава да не
разпространява информация за другата страна, станала й известна при или по повод
изпълнението на договора. Информацията по предходното изречение включва и
обстоятелства, свързани с търговската дейност, техническите процеси, проекти или
финанси на страните или във връзка с ноу-хау, изобретения, полезни модели или други
права от подобен характер, свързани с изпълнението на малката обществена поръчка.
(2) Правилото по предходната алинея не се прилага по отношение на
задължителната информация, която ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ следва да представи на
Агенцията по обществени поръчки съобразно реда, предвиден в ЗОП.
Чл. 21. Нищожността на някоя клауза от настоящия договор не води до
нищожност на друга клауза или на договора като цяло.
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Чл. 22. Всички допълнително възникнали въпроси след подписването на
договора и свързани с неговото изпълнение ще се решават от двете страни в дух на
добра воля с двустранни писмени споразумения, които не могат да изменят елементите
на договора в нарушение на чл. 43, ал. 1 от ЗОП.
Чл. 23. Страните по настоящия договор ще решават споровете, възникнали при и
по повод изпълнението на договора или свързани с договора, с неговото тълкуване,
недействителност, неизпълнение или прекратяване по взаимно съгласие и с писмени
споразумения, а при непостигане на съгласие въпросът се отнася за решаване пред
компетентния съд на територията на Република България по реда на Гражданския
процесуален кодекс.
Чл. 24. Неразделна част от настоящия договор са следните приложения:
1. Приложение № 1: Пълно описание на обекта на поръчката;
2. Приложение № 2: Ценова оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
3. Приложение № 3: Техническо предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
4. Приложение № 4: Документ за внесена/учредена гаранция за изпълнение.
Чл. 25. За неуредените в настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите
на действащото законодателство на Република България.
Чл. 26. Всички съобщения между страните във връзка с настоящия договор
следва да бъдат в писмена форма. При промяна на посочените данни, всяка от страните
е длъжна да уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

ОБЩИНА МЕЗДРА

……………………..

Седалище: гр. Мездра, 3100

Седалище: ………..

ул. “Христо Ботев” 27
ЕИК 000193371

БУЛСТАТ:

тел. 0910 92016

тел.

факс: 0910/ 92523

факс:

IBAN: ........................;

IBAN:…………………………

BIC: ..................

BIC: ……………………………….

При промяна на данните, посочени по-горе, всяка от страните е длъжна да
уведоми другата в седемдневен срок от настъпване на промяната.
Настоящият договор се изготви и подписа в четири еднообразни екземпляра - по
три за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, които в знак на съгласие с
текстовете му положиха подписи и печати, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

КМЕТ:
ИВАН АСПАРУХОВ
ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ:
ВИЛМА ЙОРДАНОВА

-
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