
 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА  
 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я  за участие, при условията и реда на глава 

осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14. ал. 4, т.2 от ЗОП 

чрез публикуване па публична покана с предмет „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, 

гр.Мездра, общ.Мездра". 

1.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА. 

2.УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

3.ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 
 

I. Образци на възложителя: 

1.Оферта - образец № 1 на възложителя; 

2.Ценово предложение - по образец № 2 на възложителя; 

3.Техническа оферта - по образец № 3 па възложителя; 

4.Договор за доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско 

заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра"- образец № 4 парафиран на 

всяка страница. 

5.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47. ал.1 от ЗОП - образец № 5. 

6.Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл. 47. ал. 5 от 3011 - образец № 

6. 

7.Декларация за приемане на условията в проекта на договор - образец № 7. 

8.Справка за общия оборот и оборота от доставки с подобен предмет за 

последните три години в зависимост от датата на която участникът е регистриран 

или е започнал дейност - образец № 8. 

9.Декларация - справка за основните договори за доставки, изпълнени през 

последните три години - образец № 9. 

10.Декларация за налично техническо оборудване - образец № 10. 

11.Декларация, че участникът няма да ползва подизпълнители - образец №11 ,  

или ако ползва такива - образец № 11-1 и № 11-2. 
 

II. Документи, издадени от компетентен орган, с гриф "Вярно с оригинала" 

и подпис на участника: 

1.Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от ЗТР - за 

юридическо лице или едноличен търговец. 

2.Копие на удостоверение за актуално правно състояние. 

3.Копие от регистрация по ЗДДС /ако има такова/. 

4.Копие от документа за самоличност /за физическо лице/. 

5.Доказателства за технически възможности и оборудване за осигуряване на 

качеството на доставките - копие от документи за собственост, разрешителни и 

др. 



 

УКАЗАНИЯ И ИЗИСКВАНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА с предмет 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско 

заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

На основание чл.14. ал.4. т. 2 от ЗОП и във връзка с глава Осем «а» от 

ЗОП, каним всички заинтересованите лица, отговарящи на посочените по 

долу изисквания, да участват в процедура по подбор на оферти, както 

следва: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено 

детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра". 

Настоящата покана цели да Ви помогне да се запознаете с 

изискванията на възложителя, за да подготвите офертите си за участие. 

Участниците следва да прегледат и да се съобразят с всички указания, 

образци, условия и изисквания, представени в поканата. 

Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите ще 

започне своята работа в първия работен ден, следващ крайната дата за 

представяне на офертите, като за резултатите ще бъдете уведомени на 

посочените от Вас във пликовете с офертите пощенски адреси и факс 

номера. 

Всеки участник може да представи само една оферта, която трябва да 

бъде изготвена по пълния предмет на поръчката. 

1.Правно основание: Закон за обществените поръчки чл.14, ал. 4. т. 

2. 

2.Цена на обществената поръчка: прогнозна стойност до 48 000 лв. 

(четиридесет и осем хиляди лева) с ДДС за една календарна година, считано 

от влизане в сила на договор с определения изпълнител. 

3.Прогнозно количество на доставяните хранителни продукти. 

№                                         Артикул                                        Мярка 

1.                                      Брашно тип 500                                 380кг 

2.                                      Бисквити „Закуска”                          590бр. 

3.                                      Боб зрял                                             110кг. 

4.                                      Бакпулвер                                          110бр. 

5.                                      Лютеница                                            50кг. 

6.                                      Дом.пюре                                            50кг. 

7.                                      Пастет                                                350бр. 

8.                                      Ванилия                                             1000бр. 

9.                                      Зелен боб                                           250бр. 

10.                                    Паприкаш                                          110бр. 

11.                                    Грах                                                    300бр. 

12.                                    Гювеч                                                  70бр. 

13.                                    Риба                                                    260 кг. 

14.                                    Домат к-ва                                          480бр. 

15.                                    Пиле                                                    350кг 

16.                                    Леща                                                     87кг. 

17.                                    Захар                                                    425кг. 



 

18.                                    Зеле                                                      395кг. 

19.                                              Картофи                                              780кг. 

20.                                              Шпек салам                                          60кг. 

21.                                              Кайма                                                  370кг. 

22.                                              Какао                                                   100бр. 

23.                                              Канела                                                   60бр. 

24.                                              Конфитюр                                            220бр. 

25.                                              Кис.краставици                                   220бр. 

26.                                              Кус-кус                                                 240бр. 

27.                                              Кашкавал                                                80кг. 

28.                                              Мюсли                                                  225бр. 

29.                                              Фини кори                                            350бр. 

30.                                              Лук                                                        290кг. 

31.                                              Пудра захар                                            15кг. 

32.                                              Яйца                                                     3700бр. 

33.                                              Пресни краставици                                45кг. 

34.                                              Грозде                                                    175кг. 

35.                                              Нектарини                                               50кг. 

36.                                              Праскови                                                 70кг. 

37.                                              Чушки                                                      50кг. 

38.                                              Пъпеш                                                    100кг. 

39.                                              Диня                                                        250кг. 

40.                                              Кайсия                                                      50кг. 

41.                                              Киви                                                          50кг. 

42.                                              Прясно мляко                                       1650кг. 

43.                                              Кисело мляко                                        6160бр. 

44.                                              Хляб                                                       2600бр. 

45.                                              Масло                                                      450бр. 

46.                                              Мед                                                          150бр. 

47.                                              Моркови                                                  170кг. 

48.                                              Фиде-макарони                                       165бр. 

49.                                              Мая                                                            30бр. 

50.                                              Нишесте                                                  900бр. 

51.                                              Олио                                                        310кг. 

52.                                              Ориз                                                         150кг. 

53.                                              Оцет                                                           30бр. 

54.                                              Пикантина                                                 30бр. 

55.                                              Червен пипер                                             7кг. 

56.                                              Черен пипер                                               5кг. 

57.                                              Натурален сок                                           700бр. 



 

58.                                              Грис                                                             70бр. 

59.                                       Чубрица                                                     5кг. 

60.                                       Сирене                                                     250кг. 

61.                                       Банани                                                     1500кг. 

62.                                       Сол                                                              30кг. 

63.                                       Сода                                                            90бр. 

64.                                       Жито                                                         130бр. 

65.                                       Халва                                                          30кг. 

66.                                       Крема сирене                                            270бр. 

67.                                       Овесени ядки                                               40бр. 

68.                                       Ябълки                                                      1300кг. 

69.                                       Тиква                                                             40кг. 

70.                                       Свинско месо                                              270кг. 

71.                                       Тел.месо                                                        50кг. 

72.                                       Мандарини                                                  300кг. 

73.                                       Портокали                                                   100кг. 

4.  Подробно описание на обществената поръчка: 

4.1. На детското заведение Обединено детско заведение №1 „Мир" и 

бази, гр.Мездра, общ.Мездра" ще се доставят хранителните продукти, 

подробно описани като артикули в Ценовото предложение по образец, 

приложени към документацията за участие. Доставяните хранителни 

продукти следва да отговарят па нормативните изисквания на наредбите по 

чл. 4 от Закона за храните, както и на изискванията на Наредба № 6 от 

10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в 

детски заведения, в сила от 15.09.2011г. и Наредба №9/16.09.2011 год. за 

специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, 

предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици на 

Министерство на земеделието и храните (обн., ДВ, бр. 73 от 20.09.2011 г., в 

сила от 20.09.2011 г., изм. и доп., бр. 60 от 7.08.2012 г.). 

4.2. При доставка на продуктите, същите следва да бъдат придружени 

със съответните документи/сертификати за качество и произход. 

4.3. Доставяното месо от птици  - следва да е от  Клас “А” и да 

отговаря на изискванията на Наредба № 32/23.03.2006г. за окачествяване, 

съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от  домашни 

птици. 

4.4.Доставяните пресни плодове и зеленчуци - трябва да са I /първо/ 

качество, да са от сортове предназначени за консумация в прясно състояние, 

да са цели, здрави, свежи на външен вид, без повреди причинени от 

вредители и да отговарят на  изискванията на Наредба № 16/28.05.2010г. за 

http://web.apis.bg/p.php?i=565214


 

изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и 

зеленчуци. Не се допуска доставката на плодове и зеленчуци, които са 

загнили, развалени и негодни за консумация. 

4.5.Доставените кокоши яйца - трябва да са от качество Клас “А" и 

теглова категория „М” и да са маркирани, съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредба 

№ 1 от 09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца за консумация и 

опаковани, съгласно чл. 6 и чл. 7 от същата. 

4.6.Доставяните млека и хранителни продукти от краве мляко - 

следва да отговарят на изискванията на Наредбата за специфичните 

изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни 

продукти, предлагани на пазара. 

4.7. Доставяните плодови и зеленчукови консерви -следва да 

отговарят на изискванията на Наредба за изискванията към напитките от 

плодове (приета с ПМС № 219/2002 г.). Наредба за изискванията към 

плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено 

пюре от кестени (приета с ПМС № 45/2003 г.). 

Всички останалите хранителните продукти следва да са етикетирани, 

съгласно Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на 

храните, Наредба № 23/17.05.2001 г. за условията и изискванията за 

предоставянето на хранителна информация при етикирането на храните. 

Амбалажът от доставките, под формата на бутилки, буркани и каси е 

обменен. Изпълнителят е длъжен при следваща доставка да прибере от 

детските заведения свободния амбалаж. 

4.8.Срок за периодично изпълнение па поръчката: 

4.8.1.Доставките на хранителни продукти: месо, яйца, консерви и 

замразени зеленчуци, плодове и зеленчуци – ще се извършват два пъти 

седмично. 

4.8.2. Доставките на хранителни продукти: хляб – ще се извършват 

ежедневно в срок до не по – късно от 10.00 часа на следващия заявката ден, 

без почивни и празнични дни. 

При доставяне на заявените от  детските заведения количества 

хранителни продукти ще се издава приемо-предавателен протокол /стокова 

разписка/, съдържащ наименованието на заведението, приело стоката, вид, 

мерна единица, количество и единична цена на стоката, както и общата 

стойност на доставката. 

4.9. Място на изпълнение на поръчката: Склад Обединено детско 

заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра", съгласно техни 

предварителни заявки. 

4.10. Срок на валидност на предложенията: не по-малък от 90 

(деветдесет) календарни дни. Цените не подлежат на промяна за срока на 

валидност па офертата, предложен от участника, който срок не може да 

бъде по-малък от  90 (деветдесет) календарни дни, считано от крайния срок 

за подаване на офертите. След изтичане на предложения от участника срок 

на валидност на офертата, базовата цена с ДДС, може да се променя. 

Базовата цена с ДДС може да бъде увеличена, но с не повече от 10 % 

разлика спрямо Хармонизирания индекс на потребителските цени, съгласно 

месечния бюлетин на Националния статистически институт, публикуван па 



 

сайта: www.nsi.bg. 

4.11. Срок на действие на договорите: срокът на действие на 

договора, които ще бъде сключен с определения за изпълнител 

участник е 1 (една) година и започва да тече от датата на сключването 

му. 

4.12. Начин на заплащане на поръчката: Плащането се от бюджета 

на детското заведение, от предоставения бюджетен кредит, ежемесечно, до 

25 (двадесет и пето) число на месеца, следващ извършването на доставка, 

след представяне на фактура (по артикули), съгласно издадените складови 

разписки и приемо-предавателни протоколи. 

4.13.Изисквания към възможност на кандидата: 

4.13.1 Икономически изисквания: 

Справка за общия оборот и оборота от доставки с подобен предмет за 

последните три години (2009 г., 2010 г. и 2011 г.). 

4.13.2. За доказване на техническите възможности и 

квалификацията на участника, участникът следва да представи: 

Доказателства за сключени договори за доставка на хранителни 

продукти, изпълнени през последните три година (2009г., 2010г. и 

2011г.). Участникът следва да посочи договорите, които следва да се 

отнасят за доставка на хранителни продукти, като това следва 

изрично да бъде посочено в справката. 

Минимални изисквания: наличие па минимум два договора  за 

доставки на хранителни продукти от съответната позиция, срока на 

действие на които да включва някоя от посочените години (2009г, 

2010г. и 2011 г.). 

Доказателства за техническото оборудване, с което участникът 

разполага за изпълнение на обществената поръчка. Следва да се 

представи списък с превозните средства, които ще бъдат използвани 

за изпълнение на настоящата поръчка, към списъка следва да са 

приложени: Документ за собственост /талон/ и/или договор за наем 

/лизинг/ на транспортно средство, което отговаря на санитарно -

хигиенните изисквания за транспорт на храни - заверени копия. В 

случай на представен договор за наем срокът на действие на 

последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на 

поръчката. 

Удостоверение за регистрация на транспортното средство, 

съгласно ч.т. 12 от Закон за храните, издадено от съответните 

компетентни органи: РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ -заверено 

копие. 

Доказателства за регистрации на обект за производство или 

търговии с хранителни продукти: Участникът следва да представи 

копие от Удостоверение за регистрация на обект за производство или 

търговия с хранителни продукти, включително от животински произход, 

съгласно чл. 12 от Закон за храните издадено от РВМС/ОДБХ и/или 

РИОКОЗ/РЗИ.  

4.14. Място и срок за подаване на предложенията за участие: 

Община Мездра, гр.Мездра, ул. „Св.св.Кирил и Методий”№ 47Деловодство 



 

на Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, 

общ.Мездра" до 16.00 часа на 18.01.2013г. 

4.15. Дата и място на разглеждане на предложенията: 

Постъпилите предложения ще бъдат отворени в Обединено детско 

заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" на 21.01.2013г. в 

13.00часа. 

4.16.Разглеждане, оценяване и класиране. Разглеждането и 

оценяването на офертите се извършва от комисия, назначена със заповед на 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Комисията се назначава след изтичане на срока за 

приемане па предложенията и се обявява в деня, определен за тяхното 

разглеждане. Комисията разглежда, оценява и класира офертите и 

участниците, съобразно обявените от възложителя условия. 

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: 

 4.16.1. Показатели за оценка на офертите 

№ Показател Тежест в КО 

А Предлагана цена 40 % 

Б Срок за реагиране в случай на рекламация 25% 

В Срок за доставка на продукта 35% 

 

 4.16.2. 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 0.5)+(Б х 0.25)+ (В х 0.25) 

А. Предлагана цена 

 Оценка на предложената цена за изпълнение:А 

Оценката по този показател се определя по формулата: 

А =     Ц min    х 100 

                             Ц уч 

Където: 

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. 

 

4.16.3. 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 30 на 

сто по-благоприятно 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 по-кратък от три работни дни от получаване на искането за 

това. 

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 30 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 най-голям 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.  

 

4.17. Класиране на участниците и гаранции за изпълнение:  

Възложителят сключва писмен договор за обществена поръчка с 

участника, класиран от комисията на първо място и определен за 

изпълнител на поръчката в 14 дневен срок след влизане в сила на решението 

за определяне на изпълнител. 

Договор за обществена поръчка не се сключва с участника, 

определен за изпълнител, който при подписването на договора, не 

представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 

* Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два) % от 

неговата приблизителна стойност без ДДС и се  внася преди 

подписване на договора за обществена поръчка. 

Гаранцията за изпълнение може да бъде парична сума внесена по 

банков път или може да се представи под формата на банкова гаранция. 

Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 

Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, е длъжен 

да представи банковата гаранция или платежния документ за внесената по 

банков път гаранция за изпълнение на договора преди неговото 

сключване/подписване. 

* В противен случай договор не се сключва с участника, определен 

за изпълнител. 

*Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде 

банкова гаранция, тогава в нея трябва да бъде изрично записано, че тя е 



 

безусловна и неотменима, че е в полза на Обединено детско заведение №1 

„Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" и че е със срок на валидност: най - 

малко за срока на изпълнение на договора. 

При представяне на гаранция за изпълнение в платежното нареждане 

или в банковата гаранция изрично се посочва договора, за който се 

представя гаранцията. 

Когато участник в процедурата е обединение от правни субекти, 

което не е юридическо лице, в документа за внесена гаранция или 

банковата гаранция следва да е отразено, че тя се внася от цялото 

обединение и ползва всички участници в обединението, а не само 

идентификация на единия от тях. 

4.18. Представяне на оферта: Офертата се представя в запечатан 

непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител 

лично или по пощата е препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика 

участника посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс 

и електронен адрес. Върху малкия плик се отбелязва името на кандидата и 

означение „Предлагана цена", в който се поставя ценовото предложение. 

Оферта за участие в процедурата за доставка трябва да съдържа два 

отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва: 

А/ плик № 1 - в който се поставят всички документите, свързани с 

изпълнението на поръчката, в това число техническо предложение, оферта, 

декларации, проектодоговор и приложените образци до №11; 

Б/ плик № 2 - ценовото предложение.  

Всички документи представени от участника трябва да са на 

български език, ако са предоставени копия да бъдат заверени с гриф "Вярно 

с оригинала" от легитимен представител (управител или нотариално 

упълномощено от него лице с конкретно пълномощно) на участника. 

Получаване на документация за участие в обществената поръчка в 

сградата на Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, 

общ.Мездра", всеки работен ден от от 10.01.2013 год. до 17.01.2013 год., до 

9:00ч. до 16:00ч. 

Офертите на участниците ще се приемат всеки работен ден до 18.01. 

2013г. от 9.00 ч. до 16.00ч. в Деловодството на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра, ул. „Св.св.Кирил и 

Методий“№47 .  

Не се допуска до участие в процедурата участници и оферти, които не 

отговарят на законовите изисквания или на някое от условията на 

Възложителя. Оферта, за която е налице поне едно от следните 

обстоятелства, не се приема и се връща незабавно на незабавно на 

участника: 

-представената оферта е постъпила в незапечатан плик; 

-представената оферта е постъпила е нарушена цялост; 

-представената оферта е постъпила след изтичане на крайния срок.  

 

2. Утвърждавам: 

Техническа оферта. 

Ценово предложение. 



 

Проекто-договор. 

3.Известяване - да се публикува публична покана за избор на 

изпълнител на услуга в Портала за обществени поръчки и на сайта на 

община Мездра: www. mezdra.bg 

4.Изисквания при изготвяне и подаване на офертни предложения: 

1.За участие в процедурата се представя оферта, изготвена при 

условията и изискванията на публичната покана. 

2.Срокът за получаване на офертите е до 16.00 часа на 18.01.2013г. в 

деловодството на Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, 

общ.Мездра, ул.”Св.св.Кирил и Методий” №47 

3.Всеки кандидат има  право да представи само една оферта съгласно 

предмета на поръчката. 

4.Срок на валидност на офертата - не по-кратък от 90 дни от крайния 

срок за подаване на  оферти. 

5.Кореспонденцията между страните в хода на процедурата ще се 

осъществява по един от следните начини: 

чрез пощата или използване на куриерска фирма; 

чрез е-mail: odzmir_mezdra@abv.bg 

чрез телефон 0910/92510 като се използва контактната информация, 

посочена в офертите на кандидатите. 

 



 



 

Утвърдил:…………………………….. 

( Зоя Цветкова- директор) 

(образец №1) 

 

 

О Ф Е Р Т А  
 

за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на 

публична покана с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра", 
 

 

До Директора на Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, 

гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

ОТ 

………………………………………………………………………………….. 

 

седалище и адрес на управление 

…………………………………………………….. . . .  

 

вписано в Търговския регистър при 

…………………………………………………….. 

/Агенция по вписванията или окръжен съд/ 

 

по фирмено дело №………/……..год., Булстат 

/ЕИК…………………………………... 

 

представлявано от 

………………………………………………………………………... 

 

ЕГН…………………………. 

 

Адрес за кореспонденция: 

……………………………………………………………….. 

 

Телефон………………………… Факс:……………………………. 

 

Е-mail:……………………………………… 

 

Лице за 

контакти:…………………………………………………………………………. 

 

Длъжност:…………………………. 

Телефон/факс:………………………………... 

 

Обслужваща банка, клон . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

IBAN на сметката по която ще бъдат възстановени гаранциите: 



 

 

 

ВIС 

……………………………………………………………………………………...…

. 

 

Титуляр на 

сметката:……………………………………………………………………… 
 

ДЕКЛАРИРАМ: Запознати сме и приемаме условията и реда на глава 

осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 14. ал. 4., т.2 от 

ЗОП чрез публикуване на публична покана и приемаме конкретните 

изисквания на възложителя за изпълнение на поръчката. 
 

Представената от нас оферта е със срок на валидност ………….. дни, 

считано от крайния срок за подаване на оферти и е съобразен с посочения в 

обявлението минимален срок на валидност на офертата 90 календарни дни. 

 

Срок за изпълнение на поръчката - 1 /една/ година, считано от датата на 

подписване на договор за възлагане на обществената поръчка. 

Заявявам, че сме  запознати и приемаме всички условия и изисквания за 

изпълнение на обществената поръчка, посочени в публичната покана и в сайта 

на възложителя. 

Изразяваме съгласие да внесем гаранция за изпълнение nа договора във вид на 

…………………………………. /парична сума. банкова гаранция/ и в размер на 2 

% от стойността на поръчката без ДДС, като същата бъде освободена при 

условията на договора. 

Неразделна част от настоящата Оферта е: 

1.Ценово предложение - но образец на възложителя; 

2.Техническа оферта - по образец на възложителя; 

3.Договор за доставка на хранителни продукти. 

4. Списък на документите, съдържащи се в офертата. 

 

 

 

Дата:…………………….   Подпис и печат:…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №2) 

 

 

 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
 

за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане 

на обществена поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на 

публична покана с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на 

Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

От ………………………………………………………………………………….... 

 

седалище и адрес на управление ………………………………………................. 

 

вписано в Търговския регистър при ……………………………………………… 

 

по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ……………… 

 

представлявано от ……………………………………………………………........... 
 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДА, 
 

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с 

горепосочения предмет ДЕКЛАРИРАМ: 

1.Запознати сме и приемаме правилата за участие в процедурата. 

2.Предлагаме единични крайни цени за съответните артикули, както 

следва: 

 

№              Артикул                                        Мярка               ед.цена с вкл. ДДС 

1.              Брашно тип 500                                 380кг                                 

2.              Бисквити „Закуска”                          590бр. 

3.              Боб зрял                                             110кг. 

4.              Бакпулвер                                          110бр. 

5.              Лютеница                                            50кг. 

6.              Дом.пюре                                            50кг. 

7.              Пастет                                                350бр. 

8.              Ванилия                                             1000бр. 

9.              Зелен боб                                           250бр. 

10.            Паприкаш                                          110бр. 

11.            Грах                                                    300бр. 

12.              Гювеч                                                  70бр. 



 

13.              Риба                                                    260 кг. 

14.              Домат к-ва                                          480бр. 

15.              Пиле                                                    350кг 

16.              Леща                                                     87кг. 

17.              Захар                                                    425кг. 

18.              Зеле                                                      395кг. 

19.              Картофи                                              780кг. 

20.              Шпек салам                                          60кг. 

21.              Кайма                                                  370кг. 

22.              Какао                                                   100бр. 

23.              Канела                                                   60бр. 

24.              Конфитюр                                            220бр. 

25.              Кис.краставици                                   220бр. 

26.              Кус-кус                                                 240бр. 

27.              Кашкавал                                                80кг. 

28.              Мюсли                                                  225бр. 

29.              Фини кори                                            350бр. 

30.              Лук                                                        290кг. 

31.              Пудра захар                                            15кг. 

32.              Яйца                                                     3700бр. 

33.              Пресни краставици                                45кг. 

34.              Грозде                                                    175кг. 

35.             Нектарини                                               50кг. 

36.             Праскови                                                 70кг. 

37.             Чушки                                                      50кг. 

38.              Пъпеш                                                    100кг. 

39.              Диня                                                        250кг. 

40.              Кайсия                                                      50кг. 

41.              Киви                                                          50кг. 

42.              Прясно мляко                                       1650кг. 

43.              Кисело мляко                                        6160бр. 

44.              Хляб                                                       2600бр. 

45.              Масло                                                      450бр. 

46.              Мед                                                          150бр. 

47.              Моркови                                                  170кг. 

48.              Фиде-макарони                                       165бр. 

49.              Мая                                                            30бр. 

50.              Нишесте                                                  900бр. 

51.              Олио                                                        310кг. 

52.                  Ориз                                                         150кг. 

53.                  Оцет                                                           30бр. 

54.                   Пикантина                                                 30бр. 

55.                   Червен пипер                                             7кг. 



 

56.                   Черен пипер                                               5кг. 

57.                   Натурален сок                                           700бр. 

58.                   Грис                                                             70бр. 

59.                   Чубрица                                                     5кг. 

60.                   Сирене                                                     250кг. 

61.                    Банани                                                     1500кг. 

62.                    Сол                                                              30кг. 

63.                    Сода                                                            90бр. 

64.                    Жито                                                         130бр. 

65.                    Халва                                                          30кг. 

66.                    Крема сирене                                            270бр. 

67.                    Овесени ядки                                               40бр. 

68.                    Ябълки                                                      1300кг. 

69.                    Тиква                                                             40кг. 

70.                    Свинско месо                                              270кг. 

71.                    Тел.месо                                                        50кг. 

72.                    Мандарини                                                  300кг. 

73.                    Портокали                                                   100кг 

 

Обща цена, представляваща сбор от предложените от участника 

единични цени за всеки артикул: 

 

Указания за подготовка на офертата: 

Посочената единична цена трябва да е крайна - с включен ДДС. 

транспортни и други разходи по доставките. 

 

 

 

Дата:…………………….   Подпис и печат:…………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №3) 

 

 
 

 

ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА 
 

за участие, при условията и реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена 

поръчка по чл. 14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №1 „Мир" и 

бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

        До ………………………………………… 

        Гр…………………………………………. 

        /име и адрес на Възложителя/ 

 

От ………………………………………………………………………………….... 

 

седалище и адрес на управление ………………………………………................. 

 

вписано в Търговския регистър при ……………………………………………… 

 

по фирмено дело № …………….. / …………..год., Булстат/ ЕИК ……………… 

 

представлявано от ……………………………………………………………........... 
 

 

1.Приемаме срока за изпълнение на поръчката да е до 12 месеца 

2. Срок за изпълнение на конкретната доставка ..............(............................словом ) часа. 

3.Гарантираме, че ще отстраняваме за наша сметка появилите се недостатъци, установени 

при предаването на хранителните продукти или по-късно появили се скрити недостатъци.  

4. В случай на рекламация ще заменим доставените некачествени /в намалено количество/ 

хранителни продукти в срок до ..............(....................................словом) часа след получаване на 

уведомяването. 

5. Извършените доставки да бъдат заплащани от Възложителя в срок до …………………. 

дни,(не по- малко от 30 дни) след изтичане на месеца в който са извършени доставките, за които е 

представена фактура. 

6. Други условия (ако има такива): ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………........................... 

7. Доставените хранителни продукти ще бъдат съпроводени със сертификат за 

качество и съобразени със Закона за храните, БДС, Наредба №5 от 25.05.2006г. за хигиената 



 

на храните, БДС, Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст 

от 3 до 7 години в детските заведения и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните 

изисквания към безопасността на качеството на храните, предлагани в детските заведения и 

училища, като транспортът на хранителните продукти ще се извършва с посочените в 

офертата моторни превозни средства, притежаващи удостоверения за регистрация от 

съответните органи в зависимост от вида на стоката, която транспортират - РЗИ, ДВСК, в 

съответствие с изискванията на Възложителя. 

 

Дата:…………………….   Подпис и печат:…………………….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №4) 

 

Д О Г О В О Р  

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №1 

„Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

Днес …………………… 2013 г. в гр.Мездра, общ. Мездра, област Враца на основание 

чл. 101 е, ал. 1 от ЗОП, във връзка с чл. 101 а, ал. 2 и чл. 14. ал. 3, т.2 от ЗОП. и при спазване 

на реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществени поръчки чрез публична 

покана, се сключи настоящият договор между: 
 

1. Обединено детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

БУЛСТАТ 106633630, с адрес: гр.Мездра, общ.Мездра, област Враца, ул.“Св.св.Кирил и 

Методий“ №47, представлявана от Зоя Цветкова - Директор и Лили Андреева - главен 

счетоводител, наричана в договора ВЪЗЛОЖИТЕЛ и 

2. ……………………………………………………….., със седалище и адрес на 

управление, Булстат/ЕИК………………….. рег…………….. по ф.д………….. № 

………/……….. на представлявано от с ЕГН …………………., л.к. № …………. изд. на 

………… от МВР ………………….., постоянен адрес: ……………………….. в качеството 

му на …………………….., наричан по-долу в договора ИЗПЪЛНИТЕЛ 
 

страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
 

Чл. 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се задължава да достави, а ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да приеме и 

заплати при посочените по-долу условия, хранителни продукти за нуждите на Обединено 

детско заведение №1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра". 

 

II. УСЛОВИЯ НА ДОСТАВКАТА 
 

Чл.2. Стоката да се доставя с транспорт на изпълнителя от и за негова сметка до 

склада на Възложителя находящ се в детското заведение. 

Чл.3. Изпълнителят се задължава да извършва доставките периодично, след заявка от 

упълномощени от Възложителя липа, при спазване на посочения в документацията за 

участие в процедурата график - неразделна част от настоящия договор. 

Чл.4. Транспортните разходи са включени в цената на стоката. 

Чл.5. Товаро-разтоварните работи се извършват от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и за негова 

сметка. 

Чл.6. Стоката пътува на риск и отговорност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като собствеността 

на стоката се прехвърля върху ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ след разтоварването и на посочените от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ складове. 
 

III. ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 



 

Чл.7. Стойностите на хранителните продукти съгласно офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 

неразделна част от договора. 

 

Чл.8. Доставените количества стока ще се изплащат от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по цени, съгласно предложението на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, което е 

неразделна част от договора. Цената е с включен ДДС, транспортни и други разходи по 

доставката. 

Чл.9.Заплащането се извършва чрез банков превод в срок до ……………………… 

дни след изтичане на месеца в който са извършени доставките за които е представена 

фактура от Изпълнителя. 
 

IV.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл.10. Да определи лицата, на които да се предаде стоката и да представя заявките 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл. 11 . Да заплаща стойността на доставката на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез банков 

превод в срок до ……………………… дни след изтичане на месеца в който са извършени 

доставките, за които е представена фактура от Изпълнителя. 
 

V.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

 

Чл. 12. Да доставя заявеното количество стока в съответния склад по определения 

график, в срок ………………………….. / часа от получаване заявката на Възложителя. 

Чл.13. Доставената стока да отговаря на изискванията на Закона за храните, БДС, 

Наредба № 6/10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години 

в детските заведения и Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към 

безопасността на качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища. 

Чл.14. Да доставя стоката в складовете, посочени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и да предаде 

същата на съответното МОЛ.  

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при доставка на стоката да представя сертификат за 

произхода на хранителните продукти от растителен и животински произход и анализно 

свидетелство за качество на всяка доставка, отговарящо на посочената нормативна база в 

чл. 13; всяка доставка да бъде придружена от анализно свидетелство за срок на годност -

остатък не по-малък 50% от срока, и за качество на всеки продукт 

Чл.16. Договорените цени могат да бъдат променяни от страните по договора само 

при намаляване на договорените цени в интерес на възложителя. 
 

VI.СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.17. Настоящият договор се сключва за срок от ………………. една година, 

считано от датата на подписването му. Срокът на действие на договора може да бъди 

продължен с анекс, до датата на сключване на нов договор с изпълнител определен въз 

основа на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП. 

 

VII.ГАРАНЦИИ 

 

Чл.18. Гаранцията за изпълнение на договора в размер на 2% от стойността на 

обществената поръчка без ДДС и се освобождава след неговото прекратяване в срок до 

10 работни дни, ако не са налице условия за задържането й. Лихва не се дължи. 



 

VIII.САНКЦИИ 
 

Чл. 19. Рекламации за количествени и качествени разлики се приемат в 

момента на приемане на стоката в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Чл.20. В случаи на чести рекламации се назначава независима инспекционна 

комисия, която съвместно с независимия инспектиращ орган, назначен от 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ извършва окончателна проверка, при която ако разликата е извън 

рамките на допустимото отклонение, рекламациите се уважават от доставчика след 

подписване на съответния протокол. 

Чл.21. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не извършва доставките в договорения срок и 

при спазване на определеният график, или доставените продукти не отговарят на 

посочените в договора и техническите спецификации изисквания за качество, не са 

придружени със съответните сертификати, както и при неизпълнение на което и да 

е друго задължение от този договор той се задължава да заплати неустойка в 

размер на 10% от стойността на заявеното количество стока по отношение на което 

са нарушени изискванията и условията по договора, като възложителят може да 

задържи и гаранцията за изпълнение на договора, или част от нея, при 

прекратяване на договора. 

Чл.22. Ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълни съответния график поради 

непреодолими причини /природни бедствия, наводнения, заледени пътища/, то той 

се освобождава от санкции в горепосочения случай. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се 

задължава да уведоми в писмен вид незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за настъпилите 

форсмажорни обстоятелства. 
 

IX. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА 
 

Чл.23. Настоящият договор се прекратява: 

- с изтичане на срока по чл. 17 от Договора, но не по-рано от сключване на 

договор за доставка на съответните продукти с изпълнител определен въз основа на 

проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП; 

-ако стоката не отговаря на БДС и/или нормативните изисквания, на 

изискванията за качество и срок на годност ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право 

незабавно да прекрати договора; 

-едностранно от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при увеличение на единичните цени; 

За всички неуредени в настоящия договор въпроси се прилагат нормите на 

българското законодателство и документацията за участие в процедурата-

неразделна част от договора. 
 

БАНКОВА СМЕТКА НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ПРИ БАНКА:……………………………. 

ВIС:….…………………………….. 

IBAN:……………………………….. 
 

Настоящият договор се състави в два екземпляра по един за всяка страна. 

Неразделна негова част са приложенията както следва: 

Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
  

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:…………………….  ИЗПЪЛНИТЕЛ:………………. 
 

 

Гл.счетоводител: 



 

 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №5) 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.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: …………………….. 



 

 
 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №6) 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.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.                                                Декларатор:  

            гр................................. 
 

Забележка: Декларацията се попълва от лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП. 
 



 

 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №7) 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

по  чл.56, ал. 1, т.12 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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

Д Е К Л А Р И Р А М :  
 

Приемаме условията в проекта на договора и ако бъдем определени за 

изпълнител, ще представим необходимите документи и ще сключим договор в 

законоустановения срок. 
 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

 

  

            ..................................г.                                   Декларатор:…………………… 

            гр................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №8) 
 

 

СПРАВКА 
 

за общия оборот и оборота от доставки с подобен предмет за 

последните три години на 
________________________________________________________________________ 

(наименование на участника) 
 

 

Годишен оборот за всяка от последните три години: 
 

ГОДИНА 2009г. 2010г. 2011г. 

Годишен оборот ( в лв.)    

 

В това число от доставки с подобен предмет: 

ГОДИНА 2009г. 2010г. 2011г. 

Годишен оборот от 

доставка на хранителни 

продукти ( в лв.) 

   

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

 

 

            ..................................г.                                   Декларатор:…………………… 

            гр................................. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №9) 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

за изпълнените договори с подобен предмет на доставка през последните 

3 години, включително вида на извършените доставки, стойностите и 

възложителите 

 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.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 

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:..............................2013 год.    

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

            Име, подпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №10) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

съдържаща, списък на собствено и наето техническо оборудване и 

складови бази, необходими за изпълнението на поръчката 
 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

Декларирам, че:  

Представлявания от мен участник разполага със следните обекти, оборудване и 

транспортни средства необходими за изпълнението на поръчката 

 

№ 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 транспортното средство” от ДВСК – 

за хладилните автомобили и „Удостоверение за регистрация” на транспортното 

средство от РИОКОЗ - за автомобили, които ще се използват за превоз на 

хранителни продукти. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 



 

посочване на неверни данни. 

 

Дата:..............................2013 год.    

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

            Име, подпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвърдил:…………………………….. 

(Зоя Цветкова - директор) 

(образец №11) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

Декларирам, че:  

 

При изпълнението на поръчката няма да използвам подизпълнители. 

 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

посочване на неверни данни. 

 

Дата:..............................2013 год.    

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

            Име, подпис и печат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Утвърдил:…………………………….. 

( Зоя Цветкова - директор) 

(образец №11-1) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

Декларирам, че:  

 

1.При изпълнението на горепосочената обществена поръчка ще 

използвам подизпълнители. 
2.Дела на участие на подизпълнителите при изпълнение на поръчката е 

…………. % от общата стойност на поръчката. 

3.Подизпълнителят/ите ще извършват следните видове работи: 

3.1………………………………………..  

3.2……………………………………….. 

3.3……………………………………….. 

 

4. Подизпълнителят/ите са запознати с предмета на поръчката и условията 

на процедурата и са дали съгласие за участие в нея. 
 

Приложение: Декларация от подизпълнителя/ите - ……………..бр. 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

Дата:..............................2013 год.    

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

            Име, подпис и печат 

 

 

 

 

 

 



 

Утвърдил:…………………………….. 

( Зоя Цветкова - директор) 

(образец №11-2) 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
 

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, при условията и 

реда на глава осма "а" от ЗОП за възлагане на обществена поръчка по чл. 

14, ал. 4, т.2 от ЗОП чрез публикуване на публична покана с предмет 
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение 

№1 „Мир" и бази, гр.Мездра, общ.Мездра" 

 

Декларирам, че:  

 1.Изразявам съгласието си представлявания от мен 

…………………………….. /наименование на подизпълнителя/ да участва като 

подизпълнител на ……………. при изпълнение на обществената поръчка с 

посочения по – горе предмет. 

 2.Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител и размера на 

участието ни в % са, както следва: ……………………………., изброяват се 

конкретните части и техния обем от предмета на поръчката, които ще бъдат 

изпълнение от подизпълнителя.   

 3.Запознати сме и заявяваме желанието си да бъдем подизпълнител, 

нямаме право да участваме в горепосочената процедура със самостоятелна 

оферта. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за 

деклариране на неверни данни. 

 

Дата:..............................2013 год.    

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

            Име, подпис и печат 
 


