ІІІ. ОБЩИ УКАЗАНИЯ

1. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА
Доставка на хранителни стоки и хигиенни материали в детските заведения и ясла на
територията на СО-район “Сердика” по обособени позиции: І-ва обособена позиция: Доставка
на хранителни стоки и напитки и ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали.
2.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА
Предметът на обществената поръчка следва да бъде изпълнен в детски заведения и ясла на
територията на СО-район “Сердика”, както следва:
ДГ №106 „Княгиня Мария Луиза” , гр.София, ул.Родопи №8;
ДГ 199 „Сарагоса”, гр.София, ул. “Струга” № 15 А;
ДГ 131 „Зора”, гр.София, ул.”Училищна” №10;
ДГ №53 „Дядовата ръкавичка”, гр.София, ул.”Иван Тургенев” № 101;
ДГ №118 „Усмивка”, гр.София, ул.”Тайга” №29;
ДГ №63 „Слънце”, гр.София, ул.”Стария кладенец” №2;
ДЯ №70 „Мечо Пух”, гр.София, ул. “Ком” № 24.
Дейностите, предмет на поръчката, включват доставка на хранителни продукти и
хигиенните материали, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи
български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации
(национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от
компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството, или на
еквивалентни ТД на производителя, като са придружени с необходимите търговски документи.
Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което
участниците задължително представят оферта, комплектована за всяка обособена позиция
отделно, поставена в отделна непрозрачна, запечатана опаковка. Оферти се подават за всички
обособени позиции.
Пълното описание на обществената поръчка е дадено в Техническа спецификация, част от
утвърдената документация.
3. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА
Прогнозният финансов ресурс на Възложителя за дейността, предмет на обществената
поръчка е в размер на 882 000 (осемстотин осемдесет и две хиляди) лева без ДДС, съответно:


За І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки – 800 000
(осемстотин хиляди) лева без ДДС;



За ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали – 82 000 (осемдесет
и две хиляди) лева без ДДС.

4. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
Срокът за изпълнение на предмета на договора е 24 (двадесет и четири) месеца след
сключването му.
5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
Техническата спецификация е неделима част от Документацията за участие в
обществената поръчка, заедно с договорните условия. Тя е предназначена да поясни и развие
изискванията относно предмета на настоящата обществена поръчка.

5.1. За І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки
5.1.1. Общи изисквания
При изпълнение на доставка на хранителни продукти и напитки, предмет на настоящата
обществена поръчка следва да се спазват изискванията на действащото законодателство.
В складовете на детските заведения - краен получател трябва да се доставя и приема само
продукция съответстваща на:
 Наредба № 9/2011г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на
храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на
дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;
 Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детски заведения;
 Наредба № 2 / 7.03.2013 на МЗ за здравословно хранене на децата но възраст от 0 до 3 год.
в детските заведения и детските кухни - за артикулите за които е приложимо описани в
предмета на поръчката / технически параметри/
 Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за изискванията за качество и контрол за съответствие
на пресни плодове и зеленчуци, съобразно изискванията на технически
спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя/.
 Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца;
 Наредба № 32/23.06.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо
и черен дроб от домашни птици;
 Наредба №36/23.03.2006г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране
и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход на МЗГ;
 Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните;
 Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. За изискванията към използване на добавки в храните.
 Закона за храните и други посочени по - долу или еквивалентно.
 Доставяните хранителните продукти трябва да отговарят на европейската нормативна база
/Регламент № 852/2004, Регламент № 853/2004, Регламент №2073/2005 и др./
5.1.1.1. Всяка доставка е необходимо да се съпровожда от търговски документ, съдържащ
следната информация:
- Вида на хранителните продукти
- Количество
- Номер на партида
- Регистрационен номер на предприятието доставчик
- Количество-килограм, литър, бройка, връзка.
5.1.1.2. Храните трябва да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по чл.12
от Закона за храните.
5.1.1.3. Транспортирането на продуктите от животински произход да се извършва с
транспортни средства регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 246, ал. 1
от Закона за ветеринарномедицинската дейности, отговарящи на изискванията на Регламент (ЕО)
852 от 2004 г. относно хигиената на храните и Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните.
5.1.1.4. Храните да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО)
1169/2011 от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на потребителите,
Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните,
приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г., в сила от 13.12.2014 г.
Доставяните хранителни продукти да бъдат със здрави опаковки, с етикети на български
език и да съдържат информация за вида на стоката,съдържание на хранителните продукти по
възможност, производителя, качеството, датата на производство и срока на трайност. При
етикетирането на хранителните продукти да се включват: данни за наименованието, под което
храната се продава; съставките на храната и количеството на някои от тях; срокът на годност и
условията, при които трябва да се съхраняват; нето тегло или обем; име, седалище и адрес на
производителя; маркировка за обозначение на партидата, към която принадлежи храната;
указания за употреба –ако е необходимо.

Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и наредбите,
свързани с изискванията за етикирането и представянето на храните и да гарантира
възможността им за съхранение при обичайните за вида продукт условия.
Опаковките отговарят на изискванията на Наредба за изискванията за етикетиране и
предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по
отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (Приета с ПМС № 140 от 17.05.2011
г. В сила от 20.07.2011 г.). Хранителните продукти да отговарят на Закона за храните, Наредба
№1/26.01.2016г. за хигиената на храните, Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно
хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, обн. бр.65 от 23.08.2011
г.), Наредба № 9 от 16 септември 2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата (ДВ, обн. бр.73 от 20.09
2011г.), Наредба № 4 от 3 февруари 2015 г. За изискванията към използване на добавки в храните
(Обн. ДВ. бр.12 от 13 Февруари 2015г.) и други нормативни актове, свързани с предмета на
поръчката.
Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването им или за
преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на потребителя вещества. Опаковките на
предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват промяна на
храната.
При установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителните продукти не се
приемат.
5.1.1.5. В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава- членка на
Европейския съюз да са спазени следните изисквания:
 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната
държава-членка, когато се касае за храни от животински произход;
 За пристигането на пратката в България да са уведомени органите на БАБХ
съгласно чл. 28 от Закона за храните.
5.1.1.6. За храни от внос от трети страни:
 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната
държава-членка, когато се касае за храни от животински произход;
 Храните да са преминали граничен контрол, съгласно действащото
законодателство.
5.1.1.7. Храните, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички действащи
български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски стандарти, или
Европейско техническо одобрение или Признати национални технически спецификации
(национални стандарти), стандарти, разработени от браншови организации и одобрени от
компетентен орган, или на международни стандарти за управление на качеството. Ако в хода на
провеждане на процедурата или по време на изпълнение на договора се утвърдят нови стандарти
за хранителни продукти, включени в предмета на поръчката, предоставянето им следва да е в
съответствие с новите стандарти, национални и европейски нормативни актове. За продуктите, за
които не са приложими български стандарти да бъдат произведени съгласно Технологична
документация на производителя.
5.1.1.8. Бюлетинът на “Системата за агропазарна информация“ ЕООД – Министерство на
земеделието и храните /САПИ/, се предоставя безплатно на Възложителя и на директора на
съответното детско заведение ежемесечно, както и при промяна на цените.
5.1.1.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да доставя хляба и млякото всяка сутрин до 09.00
часа. Другите продукти се доставят по график определен в подаваните заявки. При наличие на
заявка за сутрешна закуска, същите ще се доставят до 07.30 часа. При непредвидени
обстоятелства фирмата ще доставя необходимите храни и материали до 1 час от подаването на
заявката.
5.1.2. Специфични изисквания.
5.1.2.1. Хранителните продукти, които следва да се доставят трябва да бъдат:

№
1
2

Артикул
Свински бут обезкостен (охл.)
Свинска плешка обезкостена (охл.)

Мярка
кг.

Забележка
ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Наредба №4/2014

кг.

ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Наредба №4/2014

3

Свински шол обезкостен (охл.)

кг.

4

Телешка плешка обезкостена (охл.)

кг.

ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Наредба №4/2014
ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Наредба №4/2014

кг.

ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Наредба №4/2014

5

Телешки шол обезкостена (охл.)

6

Агне цяло - охладено

кг.

7

Пуешко месо гърди филе (охл.)

кг.

8

Пилета (замр.) натурални

кг.

ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Наредба №4/2014
ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004
Бройлери от 1 кг. до 1.500 кг. Наредба №9
на МЗХ

9
10

Пилешко месо (гърди) (замр.) натурално кг.
Сух шпек
кг.

БДС 12180-74 или еквивалент ТД на
производителя Регламент №543/2008
Утвърден стандарт „Стара планина"

11

Бяла риба без кожа и кости (охладена)

ТД на производителя
№853/2004

12

Мляно месо (смес)
кг.
Мляно месо (смес 60 % телешко + 40 %
свинско)
кг.

13
14
15

Шунка пуешка
Заешко месо – цял заек (замр.)

кг.

кг.
кг.

16

Краве масло (мин. 80% масленост)

кг.

17

Краве сирене

кг.

18

Регламент(ЕО)

Утвърден стандарт „Стара планина"
ТД на производител
ТД на производителя
№853/2004
ТД на производителя
№853/2004

Регламент(ЕО)
Регламент(ЕО)

ТД на производителя Регламент(ЕО)
№853/2004 Регламент (ЕС) №1308/2013г.
БДС
15:2010
или
еквивалент,
Регламент(ЕО) №853/2004
ТД на производителя
№853/2004
ТД на производителя
№853/2004

Регламент(ЕО)

ТД на производителя
№853/2004
ТД на производителя
№853/2004

Регламент(ЕО)

19

Крема сирене
кг.
Извара без добавени растителни мазнини
(вакуумирана)
кг.

20

Прясно краве мляко, 2%, тетрапак

л.

21

Прясно краве мляко, 3% тетрапак

л.

22

Краве кисело мляко, 2% (полистеронови
кофички с вместимост 0,400 кг.)
бр.

БДС
12:2010
или
Регламент(ЕО) №853/2004

23

Краве кисело мляко, 3,6% (полистеронови кофички с вместимост 0,400 кг) бр.

24
25

Кашкавал от краве мляко (вакуумиран)
Хляб „Добруджа" (нарязан)

БДС
12:2010
или
еквивалент
Регламент(ЕО) №853/2004
БДС
14:2010
или
еквивалент
Регламент(ЕО) №853/2004
Утвърден стандарт „България"

26

Хляб
пълнозърнест,
пълнозърнесто
брашно тип 1850, (нарязан за тост)
бр.

кг.
бр.

Регламент(ЕО)

Регламент(ЕО)
еквивалент

ТД на производителя без оцветители

27
28
29
30
31
32
33

Брашно (пакет )
Брашно пълнозърнесто(пакет )
Фиде (пакет )
Макарони (пакет )
Кус - кус (пакет )
Спагети (пакет )
Макаронена юфка (пакет )

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.

Утвърден стандарт „България"
Утвърден стандарт „България"
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя

34

Точени кори за баница (пакет 0,400 кг.)

бр.

ТД на производителя

35

Бутер тесто (0.800кг)

бр.

ТД на производителя

36

Банички със сирене

бр.

ТД на производителя

37

Тутманик

бр.

ТД на производителя

38
39
40

Пчелен мед – натурален, 50% плодово
съдържание
кг.
Готово тесто за пица
кг.
Кроасани
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя

41
42
43
44
45
46
47

Кифла с мармалад
Козунак
Сухар
Грис пшеничен (пакет )
Грис царевичен (пакет )
Галета (пакет )
Орехови ядки (пакет )

бр.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

48
49
50

Яйца - клас А, размер L
Консерва: домати (0,680 кг.) - небелени
Консерва: корнишон

бр.
бр.
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД
на
производителя
№1/09.01.2008г.за търговия
Регламент(ЕО) №589/2008
ТД на производителя
ТД на производителя

51
52

Консерва: стерилизиран грах (0,680 кг.)
Буркан клас „А“: зелен фасул (0,680 кг.)

бр.
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя

53

Консерва: кисело зеле кълцано

кг.

ТД на производителя

54

Консерва:Капия печена белена(0,680 кг.) бр.

55

Мармалад шипков с над 60% плодово
съдържание - (0,360 кг.)
бр.

56

Конфитюр (без консерванти) различни
видове (буркан 0,360 кг., над 60% плод) бр.

57

Натурален сок 100% (кутия тетрапак)

58
59

Нектар 100% натурален (кутия тетрапак) л.
Лютеница консерва (0,400 кг.)
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя или еквивалентно,
Наредба за пл.конфитюри, мармалади
2003
ТД на производителя или еквивалентно,
Наредба
за
пл.
конфитюри,
мармалади/2003
ТД на производителя Наредба за
изискванията към соковете от плодове
/2013г.
ТД на производителя Наредба за
изискванията към соковете от плодове
/2013г.
БДС

60
61
62
63

Едри черни безсолни
костилка (тенекия )
Моркови
Маруля
Репички

ТД на производителя
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011

маслини

л.

Наредба
с яйца

без
кг.
кг.
кг
кг

64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Картофи - стари
Чушки - зелени
Домати
Краставици
Зеле (прясно)
Тиквички
Праз лук
Лук кромид
Лук чесън
Пресен копър
Пресен лук
Пресен чесън
Пресен магданоз
Спанак пресен
Ряпа бяла
Грозде - десертно
Круши
Череши
Кайсии
Праскови
Нектарини
Пресни ягоди
Ябълки
Лимони
Портокали
Мандарини
Банани
Диня
Пъпеш
Тиква
Сушени плодове микс (0,250 кг.)
Сушени кайсии (0,250 кг.)
Карфиол замразен
Гювеч замразен
Спанак замразен
Грах замразен
Зелен фасул замразен

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.
бр
бр
бр.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.
бр.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
Наредба №16 Регламент (ЕО) №543/2011
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя

101 Зеленчуков микс замразен

кг.

102 Захар, екстра качество

кг.

ТД на производителя
БДС
или
еквивалентно
ТД
на
производителя Наредба за изискванията
към захарите/2002г.

103 Захар, пудра
104 Ориз, екстра качество

бр.
кг.

ТД на производителя Наредба
изискванията към захарите/2002г.
ТД на производителя

кг.

ТД на производителя Наредба за
изисквания на солта за хранителни цели

Сол
готварска,
105 качество

йодирана,

екстра

Растително слънчогледово масло (РVС
106 бутилка)
л.

Браншови стандарт 01/2016

107 Леща, екстра качество, лющена

ТД на производителя

кг.

за

108 Леща, екстра качество (0,500 кг.)
109
110
111
112
113

кг.

Зрял боб, средно едри зърна, екстра
качество (пакет )
кг.
Нахут (буркан 0,540 кг.)
бр.
Оцет ябълков (бут. 0,700 л.)
бр.
Бисквити (пакет от 0,270 кг.)
бр.
Локум (кутия 0,140 кг.)
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя или еквивалентно
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя

Нишесте десертно, пшенично (пакет
114 0,100 кг.)
бр.

ТД на производителя

115 Нишесте царевично (пакет 0,100 кг.)

ТД на производителя

бр

Чай билков кутия (филтър) (кутия 20 бр.
116 пакетчета)
бр.
117 Грухана пшеница
кг.
118 Овесени ядки
кг.

121 Корнфлейкс шоколадови топчета (пакет) кг.

ТД на производителя Регламент №1331
№1332,1333/2008
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя Наредба за
изискванията към храните на зърнена
основа от 2003г.
ТД на производителя Наредба за
изискванията към храните на зърнена
основа от 2003г.
ТД на производителя Наредба за
изискванията към храните на зърнена
основа от 2003г.

122
123
124
125
126
127
128

кг.
кг.
бр.
бр.
бр
кг.
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя

129 Шарена сол (пакет 0,050 кг.)
130 Сода бикарбонат (пакет 0,100 кг.)

бр.
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя

131 Целина суха (пакет 0,010 кг.)

бр.

ТД на производителя

132
133
134
135
136
137
138
139
140

бр
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
ТД на производителя
Наредба за изисквания към какаото/2002г
ТД на производителя

бр.
кг.
л.
бр.

ТД на производителя
ТД на производителя, БДС
ТД на производителя
ТД на производителя

119 Мюсли 20% плод (пакет)

кг.

120 Корнфлейкс натурален (пакет )

кг.

141
142
143
144

Течен шоколад
Елда (пакет )
Печени чушки (буркан - консерва)
Паприкаш (буркан-консерва)
Кьопоолу (буркан-консерва)
Стафиди (пакет)
Червен пипер (пакет 0,100 кг.)

Девесил (пакет 0.010 г)
Чубрица суха, ронена (пакет 0,020 кг.)
Дафинов лист (пакет 0,010 кг.)
Джоджен сух (пакет 0,010 кг.)
Ванилия (пакет 0,2 гр.)
Суха мая (пакет 0,011 кг.)
Бакпулвер (пакет 0,010 кг.)
Какао (0,050 кг.)
Канела (пакет 0,010 кг.)
Пастет пилешки детски (консерва 0,100
кг.)
Тахан халва (калъп )
Зехтин (екстра)
Компот – различни видове

5.1.2.2. Приложеният списък с хранителни продукти е ориентировъчен при
подготовката на офертата от участника и съдържа информация относно вида и техническата
характеристика на продуктите за единица мярка.
5.1.2.3. Възложителят, чрез директора на съответното детско заведение си запазва
правото да не заявява целите количества или асортимент, в зависимост от конкретните
(специфични) нужди на детските заведения.
5.1.2.4. Заявените продукти ще се доставят франко складовете на детските заведения
след подадена заявка от страна на детското заведение, съгласно техническото предложение на
участника.
5.1.2.5. Всеки доставен продукт трябва да бъде с остатъчен срок на годност не по-малко
от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на доставка.
5.2. За ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали
5.2.1. Общи изисквания
5.2.1.1. Пълният обхват на обособената позиция включва доставки по заявка, със
определен вид и количество на хигиенно-санитарни материали, почистващи препарати,
помощни хигиенни материали, полиетиленови изделия – чували и др., от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез обектите-краен получател.
5.2.1.2. Материалите се доставят по график определен в подаваните заявки. При
непредвидени обстоятелства фирмата ще доставя необходимите хигиенно-санитарни материали
до 1 час от подаването на заявката.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Артикул
Дезинфектант /Санифорт, Изозан или еквивалент/
Дезинфектнант за ръце /или еквивалент/ - 1.000 л.
Белина – концентрат
Белина – гел
Веро течно – 0.500 л.

Мярка
бр.
бр.
л.
л.

Прах за пране – български
Прах за пране – вносен
Омекотител за пране
Препарат за почистване на фаянс – течен

л.
кг.
кг.
кг.
л.
л.

11
12
13

Препарат за почистване на фаянс – абразивен
Препарат за почистване на фуги и котлони
Препарат за почистване на канали

кг.
бр.
л.

14
15
16

Препарат за почистване на килими
л.
Препарат за почистване на ламиниран паркет със съдържание на четвъртични
амониеви соли
л.
Препарат за поюистване на тоалетна
л.

17
18
19
20
21
22

Препарат за почистване на стъкла – 1.000 л.
Течен сапун
Тоалетенн сапун – 0.100 кгг
Обезмаслител – български
Обезмаслител – вносен
Препарат за съдомиялни машини на таблетки 3 в 1

л.
бр.
кг.
л.
л.
кг.

23

Хлорна вар

кг.

24
25

Морска сол
Домакински кърпи

кг.
бр.

Веро гел – 0.400 кг.

26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Микрофибърна кърпа
Гъби за съдове
Тел за съдове
Парцали за миене с дръжка
Парцали за миене
Домакински гумени ръкавици – чифт
Тоалетна хартия
Салфетки – 100 бр. в опаковка
Чинии за еднократна употреба – d=20 см – 100 бр.
Чаши за еднократна употреба – 200 ml – 100 бр
Уред за почистване на ламинат – МОП микрофибър

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.

37
38
39

Метли с дръжки – пластмасови
Метли с дръжки – обикновенни
Електрическа крушка – обикновена

бр.
бр
бр

40

Електрическа крушка – енергоспестяваща

бр.

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52

Пура луминисцентна – 1200 мм, 36 W
Пура луминисцентна – 600 мм, 18 W
Кофи за миене
Кофи за миене с цедка
Кошчета за смет
Полиетиленови чували за смет – 130 л., ролка
Полиетиленови чували за смет – 30 л., ролка
Лопати за смет
Комплект метла и лопатка - пластмасови
Четки за тоалетна
Кухненско руло
Сол за миални машини

бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
бр.
кг.

5.2.1.3. Приложеният списък е ориентировъчен при подготовката на офертата от
участника и съдържа информация относно вида на хигиенно-санитарните материали за единица
мярка.
5.2.1.4. Възложителят, чрез директора на съответното детско заведение си запазва
правото да не заявява целите количества или асортимент, в зависимост от конкретните
(специфични) нужди на детските заведения.
5.2.1.5. Заявените хигиенно-санитарни материали ще се доставят франко складовете на
детските заведения след подадена заявка от страна на детското заведение, съгласно техническото
предложение на участника.
5.2.2. Специфични изисквания
Хигиенно-санитарните материали и всички артикули, предмет на обособената позиция
следва да отговарят на:
5.2.2.1. българските стандарти, въвеждащи хармонизирани европейски стандарти или
еквивалентни такива;
5.2.2.2. Европейски технически одобрения (с или без ръководство), когато не
съществуват технически спецификации по горните изисквания. Материалите следва да съдържат
маркировка по БДС или СЕ.
5.2.2.3. Препаратите следва да са безопасни за човешкото здраве, в подходяща
опаковка. Съответствието се доказва със сертификати от производителя или други документи от
акредитирани лаборатории.

ІV. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
1. ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
Възложителят предоставя пълен достъп по електронен път до документацията за участие
на адреса на профила на купувача на СО – район „Сердика”, посочен в решението за откриване
на процедурата.
2. РАЗЯСНЕНИЯ:
Всяко лице може да поиска писмено от възложителя разяснения по условията на
обществената поръчка в срок до 10 /десет/ дни преди изтичане на срока за получаване на оферти.
Възложителят е длъжен в срок до 4 /четири/ дни от получаване на искането да публикува в
профила на купувача писмени разяснения по условията на обществената поръчка. Разясненията
по документацията ще се публикуват на адреса на профила на купувача, посочен в решението за
откриване на процедурата.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
3.1. Общи изисквания към участниците
3.1.1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български
или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството на държавата, в
която е установено.
3.1.2. Обединения
В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като
самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ, от който е да е видно правното
основание за създаване на обединението. Същите, трябва да се съобразени със Закона за регистър
Булстат, както и да съдържат следната минимална информация във връзка с конкретната
обществена поръчка:
1. определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на
обществената поръчка;
2. уговаряне на солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно
приложимото законодателство.
3. правата и задълженията на участниците в обединението;
4. разпределението на отговорността между членовете на обединението, които да
гарантират, че:
4.1. всички членове на обединението са отговорни, заедно и поотделно, по закон
при изпълнението на Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на
проведената процедура;
4.2. всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на
обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на обществена поръчка,
сключен в резултат на проведената процедура;
5. дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението;
6. в документа за обединение участниците трябва да определят (да упълномощят)
едно лице, което да представлява обединението пред трети лица, по време на изпълнение на
поръчката. В документът за обединение те трябва да определят и наименованието на участника.
Пълномощните за нуждите на процедурата трябва да включват в представителната власт,
възможността на представляващия обединението валидно да задължи обединението с
представеното предложение, да попълни и подпише документите, включително декларация за
приемане на условията в проекта за договор и ценовото предложение.
7. не се допускат никакви промени в състава на обединението след подаването на
офертата.
8. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма, под
която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.
9. В случай, че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на подаване
на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва БУЛСТАТ и/или друга
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при

провеждането на процедурата. В случай, че не е регистрирано и при възлагане изпълнението на
дейностите, предмет на настоящата обществена поръчка, Участникът следва да извърши
регистрацията по БУЛСТАТ, след уведомяването му за извършеното класиране и преди
подписване на Договора за възлагане на настоящата обществена поръчка;
10. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в
него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие,
необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или
административен акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на
дейностите, предвидено в договора за създаване на обединение.
3.1.4. Подизпълнители
1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, който ще
им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят
доказателство за поетите от подизпълнителите задължения.
2. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за
отстраняване от процедурата. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря
на тези условия.
3. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да бъде
предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят заплаща
възнаграждение за тази част на подизпълнителя. Разплащанията се осъществяват въз основа на
искане, отправено от подизпълнителя до възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го
предостави на възложителя в 15-дневен срок от получаването му. Към искането изпълнителят
предоставя становище, от което да е видно дали оспорва плащанията или част от тях като
недължими. Възложителят има право да откаже плащането, когато искането за плащане е
оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.
4. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в
настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане на
поръчката.
5. Независимо от възможността за използване на подизпълнители отговорността за
изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя.
6. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му,
изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и представителите на
подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви
промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.
3.1.5. Използване на капацитета на трети лица.
1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от
правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и
финансовото състояние, техническите способности и професионалната компетентност.
2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност,
участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито
образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на възложителя, ще
участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим този капацитет.
3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може
да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за поетите от третите
лица задължения.
4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице
основанията за отстраняване от процедурата. Възложителят изисква участника да замени
посоченото от него трето лице, ако то не отговаря на съответните критерии за подбор.
5. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката от
участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с
критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.

3.1.6. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. В
процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да
участва само в едно обединение.
3.1.7. Свързани лица по смисъла на паргр. 2, т.45 от допълнителните разпоредби на ЗОП
не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура.
3.2. Основания за задължително отстраняване
В обществената поръчка не може да участва участник, който:
1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл.
108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, чл.
321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс;
2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление,
аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл.
162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към държавата
или към общината по седалището на възложителя и на участника, или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на
задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
5. е установено, че:
5.1.е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване
липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
5.2.не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата
на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че
при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 301-305
от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Основанията за отстраняване се прилагат и когато участник е обединение от физически
и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от горецитираните
ограничения (съгласно чл.57, ал.2 от ЗОП).
Когато участникът предвижда участието на трети лица и/или подизпълнители при
изпълнение на поръчката, горецитираните ограничения се прилагат и за тях (съгласно чл. 65, ал.4
и чл. 66, ал.2 от ЗОП).
Когато изискванията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 от ЗОП се отнасят за повече от едно лице,
всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице защита на личните данни или при
различие в обстоятелствата, свързани с личното състояние, информация относно изискванията по
чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т.7 се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата.
3.3. Основания за незадължително отстраняване
3.3.1. В обществената поръчка не може да участва участник, за когото е доказано, че е
виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка, довел до предсрочното му
прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на случаите,
когато неизпълнението засяга по-малко от 50% от стойността или обема на договора.
3.3.2.В обществената поръчка не може да участва участник, който е обявен в
несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в процедура по ликвидация, или
е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския
закон, или е преустановил дейността си, а в случай че кандидатът или участникът е
чуждестранно лице - се намира в подобно положение, произтичащо от сходна процедура,
съгласно законодателството на държавата, в която е установен.

3.4 Комисията предлага за отстраняване от участие в процедурата участник:
3.4.1. за когото са налице основанията за задължително отстраняване;
3.4.2. за когото са налице основанията за незадължително отстраняване по т.3.3.;
3.4.3. който, не е представил някой от необходимите документи, посочени в чл.39 от
ППЗОП и изисквани в настоящите указания;
3.4.4. който, е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия
от Възложителя;
3.4.5. за когото по реда на чл.104, ал.5 от ЗОП и чл. 54, ал. 13 от ППЗОП е установено,
че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от
възложителя критерии за подбор.
4.КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР
4.1. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност: Възложителя не поставя изискване за годността (правоспособността)
за упражняване на професионална дейност към участниците/ кандидатите по настоящата
обществена поръчка.
4.2. Икономически и финансови изисквания към участниците:
4.2.1. Участникът трябва да е реализирал минимален оборот в сферата, попадаща в
обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните три приключили
финансови години в зависимост от датата, на която участникът е създаден или е започнал
дейността си.
Минимални изисквания: Участниците да имат минимален общ оборот, включително
минимален оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните
обороти, за последните три приключили финансови години в зависимост от датата, на която
участникът е създаден или е започнал дейността си, съответно:
 За І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки: в размер на 1
000 000 (един милион) лева, от който 500 000 (петстотин хиляди) лева в сферата,
попадаща в обхвата на поръчката.
 За ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали: в размер на 100 000 (сто
хиляди) лева, от който 60 000 (шестдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката.
4.2.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) в Единния
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за годишния финансов отчет
или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на
държавата, в която участникът е установен.
4.3. Технически и професионални способност:
4.3.1. Участниците следва да имат опит в дейности с предмет идентичен или сходен с
настоящата обществена поръчка. Под "дейности с предмет и обем, идентични или сходни с
предмета на поръчката" следва да се разбира:
 За І-ва обособена позиция: извършването на доставки на хранителни стоки и напитки;
 За ІІ-ра обособена позиция:извършването на доставки на санитарно-хигиенни материали.
Минимални изисквания: През последните 3 години считано от датата на подаване на
офертата, участника следва да е изпълнил, минимум 3 /три/ договора с предмет и обем
идентичeн или сходен с този на поръчката за съответната позиция.
4.3.2. За доказване на това обстоятелство участникът предоставя (декларира) информация
в Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) , при спазване изискванията на
чл.64, ал.1, т.2 от ЗОП.
4.3.3. Участникът следва да разполага със специализирани транспортни средства за превоз
на хранителните продукти, обект на доставката. Транспортните средства предвидени от
участника за доставка на продукти от животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ
по реда на чл. 246 ЗВМ.

Минимални изисквания: Участникът трябва да разполага с минимум 4 /четири/
специализирани транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката.
4.3.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени
поръчки
(ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.4.3.3. относно разполагаемите
специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползва. Участникът следва да посочи
вид, марка, модел на транспортното средство, неговия регистрационен номер, собственост,
категория и технически допустимата му максимална маса. Описват се и номерата на
удостоверенията за регистрация, издадени от ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД на името на
участника или собственика.
4.3.5. Участникът трябва да разполага със собствени и/или наети складови площи с
хладилни камери, притежаващи документи на компетентните органи, разрешаващи тяхната
експлоатация.
4.3.6. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за
обществени поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.4.3.5. Наличността на
складови площи с хладилни камери се доказва с нотариално заверено копие на Нотариален
акт/право на ползване по ЗУТ/на името на участника или с договор за наем на името на
кандидата със срок на договора покриващ срока на поръчката, с приложени документи на
компетентни органи, разрешаващи тяхната експлоатация.
4.3.7. Участникът трябва да притежава валидни към датата на подаване на офертата
сертификати, издадени от акредитирани институции или агенции за управление на качеството,
удостоверяващи съответствието на стоките със съответните спецификации и стандарти - валиден
сертификат за разработена и внедрена система за управление безопасността на хранителните
продукти EN ISO 22000:2005, с обхват на приложение – „Закупуване, съхранение, продажба и
доставка на пакетирани хранителни продукти и хигиенни материали” или еквивалент и
сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент, с област на приложение, обхващаща предмета на
поръчката.
4.3.8. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за обществени
поръчки (ЕЕДОП) информация за обстоятелството по т.4.3.7, като приложи копие на съответните
сертификати.
Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са
акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция "Българска
служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по
Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската организация за
акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за признаване съгласно чл.
5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието.
5.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТАТА
1. Участниците в настоящата обществена поръчка трябва да подготвят своята оферта в
съответствие с изискванията, посочени в Закона за обществените поръчки и Правилника за
прилагането му (ППЗОП) относно възлагането на обществени поръчки по реда приложим за
открита процедура.
2. Настоящата обществена поръчка съдържа две обособени позиции, поради което
участниците задължително представят оферта, комплектована за всяка обособена позиция
отделно, поставена в отделна непрозрачна, запечатана опаковка. Оферти се подават за всички
обособени позиции при спазване на изискването на чл.47, ал.9 от ППЗОП.
3. Всеки участник има право да представи само една оферта за съответната позиция.
4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг
участник, не може да подава самостоятелно оферта.
5. Офертата и всички документи, приложени към нея се предоставят на български език.
Когато е представен документ на чужд език, той се придружава от превод на български език.
6. Всички документи, които не са оригинали, и за които не се изисква нотариална заверка,
следва да бъдат заверени от участника на всяка страница с гриф "Вярно с оригинала", подпис на
лицето и печат.

7. Офертата и всички документи и предложения, приложени към нея трябва да бъдат
подписани от законния представител на участника съгласно търговската му регистрация или от
надлежно упълномощено/и лице или лица с изрично пълномощно в оригинал или нотариално
заверено копие, което се представя към офертата.
8. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, да
допълни или да оттегли офертата си.
9. Офертата следва да бъде представена на адрес: гр. София, бул.Княгиня Мария Луиза
№88, до 17.00 часа на 17.03.2017г.
Ако участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща или куриерска служба,
разходите по изпращането са за негова сметка. В този случай участникът трябва да изпрати
офертата така, че да обезпечи нейното получаване на посочения от Възложителя адрес преди
изтичане на срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на адреса и в
срока определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя съдействие за митническо
освобождаване на пратка, получаване чрез поискване от пощенски клон, взаимодействие с
куриери извън обичайното получаване или др.
10. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка от участника лично или от
упълномощен от него представител или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка или
чрез куриерска служба.
Върху опаковката участникът записва предмета на обществената поръчка, позицията за
която участва, наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е
приложимо, адрес и лице за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.
11. В опаковката се поставя отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани
ценови параметри", с посочване на позицията, за която се отнася. Той съдържа ценовото
предложение на участника – за І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки:
Образец №2 и за ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали: Образец №3.
12. В съответствие с чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, Възложителят няма да приема за участие и
ще връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок
за получаване, или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, като това
обстоятелство се отбелязва в регистъра.
13. Валидност на офертите: Срокът на валидност на офертите – 120 дни, считано от
датата, определена за краен срок за получаване на офертите, през което време участниците са
обвързани с условията на представените от тях оферти.
6. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
1. В запечатаната непрозрачна опаковка отделно за всяка обособена позиция се представя
офертата, която трябва да съдържа следните документи:
1.1. Опис на документите, съдържащи се в офертата;
1.2. Копие на документ, доказващ правните основания за създаване на обединение (ако е приложимо);
1.3.ЕЕДОП - (Образец №1);
1.4. Запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри”, който
съдържа ценово предложение, съответно за:
1.4.1. І-ва обособена позиция:Доставка на хранителни стоки и напитки– Образец №2);
1.4.2. ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали – (Образец №3);
1.5. Техническо предложение:
1.5.1.Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява
участника в настоящата обществена поръчка (когато участникът не се представлява от лицата,
които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). 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 обществената поръчка.

1.5.2. Предложение за изпълнение на поръчката съответно за :
1.5.2.1. І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки –
(Образец №4);
1.5.2.2. ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали –
(Образец №5);
1.5.3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 6);
1.5.4.Декларация за срока на валидност на офертата – (Образец № 7).
1.5.5.Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 8);
1.5.6.Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с
преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици
(Образец № 9);
1.5.8. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП - (Образец №10).
2. Всички представени документи трябва да са с дата на издаване, предшестваща
подаването на офертата с не повече от 6 месеца или да са в срока на тяхната валидност, когато
такава е изрично записана в тях.
3. Предложение за изпълнение на поръчката и ценовото предложение се подписват само
от лица, които имат право да представляват участника и могат да удостоверят пред възложителя
представителните си функции.
V. ОТВАРЯНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Отварянето, разглеждането и оценката на офертите се извършва съгласно изискванията на
ЗОП и ППЗОП от комисия, определена със заповед на Възложителя.
Получените заявления за участие и/или оферти се отварят на публично заседание, на което
могат да присъстват кандидатите или участниците в процедурата или техни упълномощени
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.
Комисията отваря по реда на тяхното постъпване, запечатаните непрозрачни опаковки, за
съответната позиция, оповестява тяхното съдържание и проверява за наличието на отделен
запечатан плик с надпис "Предлагани ценови параметри".
Най-малко трима от членовете на комисията подписват техническото предложение и
плика с надпис "Предлагани ценови параметри".
Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите участници да
подпише техническото предложение и плика с надпис "Предлагани ценови параметри", с което
приключва публичната част на заседанието.
Комисията разглежда документите в офертите за съответствието им с изискванията,
посочени в документацията на обществената поръчка. Оценяват се само допуснатите оферти,
които отговарят на изискванията поставени от възложителя. Комисията класира участниците по
степента на съответствие на офертите с предварително обявените от възложителя условия и
съставя доклад за резултатите от работата на комисията и се представя на възложителя за
утвърждаване.
Възложителят издава решение за възлагане на обществената поръчка или за прекратяване
на процедурата.
VІ. ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА
КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
Всички оферти, които отговарят на обявените от възложителя условия и бъдат
дописнати до разглеждане, ще бъдат оценявани въз основа на цена и качествени показатели.
Всички оценки ще се закръгляват с точност до два знака след десетичната запетая.

1. За І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки:
1.1. Финансовият показател ( критерий К1) - максималната оценка от 100 точки
се дава на най-ниското ценово предложение – „Обща стойност без ДДС”. Останалите
предложения получават оценка по критерий К1 по формулата:
K1n=Pmin/Pn x 100,
където: - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник.
- Рmin е минималната предложена цена.
- Рn е предложената от съответния участник цена.
1.2. Срок за доставка при непредвидени обстоятелства (критерий К2) максималната оценка от 100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на доставка,
посочен в часове. Останалите предложения получават оценка по критерий К2 по формулата:
K2n=Pmin/Pn x 100,
където: - К2n точки за предложението за срок за доставка при непредвидени обстоятелства на
съответния участник.
- Рmin е предложението с най-кратък срок в часове.
- Рn е предложението за срок на доставка при непредвидени обстоятелство в часове на
съответния участник.
1.3. Срок за реагиране при рекламация ( критерий К3) - максималната оценка от
100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на реагиране, посочен в часове. Останалите
предложения получават оценка по критерий К2 по формулата:
K3n=Pmin/Pn x 100,
където: - К2n точки за предложението за срок за рекламация на съответния участник.
- Рmin е предложението с най-кратък срок в часове.
- Рn е предложението за срок на рекламация в часове на съответния участник.
Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула:
Кn = 0.60 х К1n + 0.30 x К2n + 0.10 x К3n
2. За ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали:
2.1. Финансовият показател ( критерий К1) - максималната оценка от 100 точки
се дава на най-ниското ценово предложение – „Обща стойност без ДДС”. Останалите
предложения получават оценка по критерий К1 по формулата:
K1n=Pmin/Pn x 100,
където: - К1n точки за ценовото предложение на съответния участник.
- Рmin е минималната предложена цена.
- Рn е предложената от съответния участник цена.
2.2. Срок за реагиране при рекламация ( критерий К2) - максималната оценка от
100 точки се дава на предложението с най-кратък срок на реагиране, посочен в часове. Останалите
предложения получават оценка по критерий К2 по формулата:
K2n=Pmin/Pn x 100,
където: - К2n точки за предложението за срок за рекламация на съответния участник.
- Рmin е предложението с най-кратък срок в часове.
- Рn е предложението за срок на рекламация в часове на съответния участник.

2.3. Неустойка при забавяне ( критерий К3) - Максималната оценка от 100 точки
се дава на предложението с най-високата неустойка, посочена в проценти. Останалите
предложения получават оценка по критерий К3 по формулата:
К3 n = Pn /Рmах x 100,
където: - К3n е показателят, касаещ неустойката при забавяне от участника за всеки просрочен
ден съгласно чл.21 от проектодоговора,
- Pn е предложената неустойка при забавяне от участника за всеки просрочен ден
съгласно чл. 21 от проектодоговора,
- Рmах е най-високата предложена неустойка при забавяне от участниците за всеки
просрочен ден съгласно чл. 21 от проектодоговора.
Оценка на предложението (Кn) се формира по следната формула:
Кn = 0.60 х К1n + 0.30 x К2n + 0.10 x К3n
3. Настоящата методика се прилага при оценяване на офертите на всеки един от участниците без
да се променя.
4. Комисията класира участниците в низходящ ред на получените комплексни оценки на
офертите им за съответната позиция. За изпълнител на обществената поръчка за съответната обособена
позиция се определя участникът получил най-голям брой точки в комплексната оценка.
5. На първо място се класира офертата с най-висока оценка. Когато две или повече оферти
са получили еднаква комплексна оценка, за спечелила се приема тази оферта, в която се предлага
най-ниска цена.
VІІ. ДОГОВОР
1. Сключване на договор
Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител за
съответната обособена позиция в 30- дневен срок от датата на определяне на изпълнителя.
Преди подписване на договора за обществена поръчка участникът, избран за изпълнител,
представя следните документи:
1.1. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост;
1.2. За обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от общината по
седалището на участника;
1.3. Гаранция, обезпечаваща изпълнението на договора в размер на 3 % от стойността
на договора без ДДС и се предоставя в една от следните форми:
1.3.1. парична сума преведена по банкова сметка BG 49SOMB91303327755001
BIC SOMBBGSF Общинска банка, финансов център Мария Луиза, 88. Документът,
удостоверяващ платената гаранция в парична сума следва да бъде заверен с подпис и печат от
съответната банка. В случай, че участникът е превел парите по електронен път (електронно
банкиране), следва да завери съответния документ с подпис и печат;
1.3.2. банкова гаранция (оригинал);
1.3.3. застраховка, която обезпечава изпълнението на конкретния обект, чрез
покритие съответстващо на обема и характера на поръчката.
Гаранцията по т.1.3.2 или 1.3.3 може да се предостави от името на изпълнителя за сметка
на трето лице - гарант.
1.4.Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за
изпълнение. Когато Изпълнителят избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция,
тогава това трябва да бъде безусловна и неотменима банкова гаранция със срок не по-кратък от 6
месеца след приемане на СМР на обекта.
1.5. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от
съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на сумата
по гаранцията или титуляр на застраховката.
1.6. Условията и сроковете за освобождаване и задържане на гаранцията за изпълнение са
описани в проекто- договора за възлагане на обществената поръчка.

1.7. Когато определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на физически
и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след като изпълнителят
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и
регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно законодателството на
държавата, в която обединението е установено.
1.8. Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя
съответния документ по чл. 54, ал. 1, т. 1 и т. 3 от ЗОП, издаден от компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен. Когато в съответната държава
не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват
всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава декларация има правно
значение съгласно законодателството на съответната държава. Когато декларацията няма правно
значение, участникът представя официално заявление, направено пред компетентен орган в
съответната държава.
1.9.Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато
избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в
определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.
2. Договор/и за подизпълнение
2.1.Ако определеният в резултат на процедурата изпълнител е посочил в офертата си, че
за изпълнение на обществената поръчка ще ползва подизпълнител/и, той е длъжен да сключи с
тях договор/и за подизпълнение.
2.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително
споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител изпълнителят изпраща копие на
договора или на допълнителното споразумение на възложителя заедно с доказателства, че са
изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат
една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.
VІІІ. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на
информация може да се извърши чрез: електронна поща, като съобщението, се подписва с
електронен подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна
разписка, или по факс.
За всички неуредени въпроси в тази документация за участие се прилагат разпоредбите на
Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и
другите действащи нормативни актове, свързани с предмета на обществената поръчка.
ІХ.ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ
1. ЕЕДОП - (Образец №1);
2. Ценово предложение, съответно:
2.1. за І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки – (Образец
№2);
2.2. за ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали – (Образец №3);
3. Предложение за изпълнение на поръчката съответно:
3.1. за І-ва обособена позиция: Доставка на хранителни стоки и напитки – (Образец №4);
3.2. за ІІ-ра обособена позиция: Доставка на хигиенни материали – (Образец №5);
4. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - (Образец № 6);
5. Декларация за срока на валидност на офертата – (Образец № 7).
6. Декларация по чл.47, ал.3 от ЗОП - (Образец № 8);
7. Декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици (Образец № 9);
8. Списък на задължените лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП (Образец №10).

