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Място на извършване: ДГ „Весела“ - гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 67 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 57000,00 лв. 
  

Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 

Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: "Доставка на хляб" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2700,00 лв. 
 

Номер на обособената позиция: 2 

  

Наименование: "Доставка на пресни плодове и зеленчуци" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10800,00 лв. 
 

Номер на обособената позиция: 3 

  

Наименование: "Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни 
продукти" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 10000,00 лв. 

 

Номер на обособената позиция: 4 

  

Наименование: "Доставка на мляко и млечни хранителни продукти" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 21000,00 лв. 
 

Номер на обособената позиция: 5 

  

Наименование: "Доставка на месо и месни хранителни продукти, яйца и риба" 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12500,00 лв. 
 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
в т.ч.: 
Изисквания за личното състояние:  
Възложителят отстранява от участие всеки участник: 

1. За когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, възникнали преди или по време на 
процедурата. Изискването се прилага и когато участник в процедурата е обединение от 
физически и/или юридически лица и за член на обединението е налице някое от посочените 
основания; Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на сроковете по чл. 57, ал. 3 от 
ЗОП. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника 
и за членовете на неговите управителни и надзорни органи.  
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2. За когото са налице основания по чл. 107 от ЗОП; 

3. Който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 от Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен когато не са налице условията по чл. 4 от Закона.  
4. За когото са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията 

и за отнемане на незаконно придобитото имущество. 

Основанията за отстраняване са прилагат за подизпълнителите и за третите лица, както и когато 
участникът е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е 
налице някое от основанията за отстраняване. 
На основание чл. 47, ал. 10 от ЗОП възложителят допуска представяне на едно общо 
заявление за участие, когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция. 
  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:  
Изпълнението предмета на поръчката следва да се осъществява от лице, което притежава 
Удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните (ЗХ), за най-малко един обект 
за производство и/или за търговия с храните/групите храни, предмет на съответната 
обособена позиция, издадено от областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по 
местонахождението на обекта, съответно да е вписан в регистъра по чл. 14 от ЗХ. 
Чуждестранните участници следва да притежават аналогичен документ, съответно вписване в 
аналогични регистри, съгласно законодателството на държавата, в която са установени. 
Документи за доказване: 
При подаване на офертата съответствието с поставения критерий се посочва в Заявлението за 
участие по образец № 1. 

За доказване изпълнението на поставеното изискване се представя копие на Удостоверение за 
регистрация по чл. 12 от ЗХ, издадено ОДБХ по местонахождението на обекта, а за 
чуждестранни участници – аналогичен документ. Документи за доказване се предоставят от 
избрания изпълнител преди сключване на договор за възлагане на поръчката или при условията 
на чл. 67, ал. 5 от ЗОП, т.е. при изискване от страна на възложителя, когато това е необходимо за 
законосъобразното провеждане на процедурата. Документи няма да бъдат изисквани, когато 
данните са налични в безплатен официален публичен регистър. 
Икономическо и финансово състояние: Не се поставят изисквания. 
  

Технически и професионални способности: Не се поставят изисквания. 
  
 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 
 

Критерий за възлагане: 
[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 
      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  
[] Ниво на разходите 

[х] Най-ниска цена  
  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 
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Име: [……]                                           Тежест: [   ] 
  

  

Срок за получаване на офертите: 
Дата: 30/03/2020 г.                      Час: 14:00 ч. 
  

Срок на валидност на офертите: 
Дата: 31/07/2020 г.                     Час: 16:00 ч. 
  

Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: 31/03/2020 г.                     Час: 11:00 ч. 
  

Място на отваряне на офертите: В сградата на ДГ „Весела“ в гр. Пловдив, бул. „Дунав“ № 67. 

Отварянето на офертите ще се извърши на публично заседание, на което могат да присъстват 
представители на участниците.  
На основание чл. 188, ал. 2 от ЗОП, ако в първоначално определения срок са получени по-малко 
от три оферти, същият ще бъде удължен с най-малко три дни. 
 

Информация относно средства от Европейския съюз: 
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
европейските фондове и програми:  [] Да [х] Не         
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……] 
  

 
Друга информация (когато е приложимо):  
На профила на купувача на възложителя по преписката на поръчката ще бъдат публикувани 
всички съобщения, разяснения и документи по поръчката. 
Участниците могат да подават оферти както за една, така и за няколко или всички обособени 
позиции. Не се допускат варианти на офертите. Едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде 
подизпълнител на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. Свързани лица по §2, 
т. 45 от ДР на ЗОП не могат да бъдат самостоятелни участници в поръчката.  
При изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от 
възложителя условия. 
За да бъде допуснат до участие в поръчката, участникът трябва да отговаря на предварително 
обявените условия и да представи всички изискуеми документи, изготвени съгласно условията 
на ЗОП и на настоящата документация. 
Прогнозната стойност на всяка обособена позиция е лимитна и представлява стойността на 
договора по обособената позиция. Прогнозната стойност не е обвързваща за възложителя, като 
той има право  да не възложи доставки за цялата стойност на договора. 
Гаранцията за изпълнение на договора по всяка обособена позиция е в размер на 4% от 
стойността му без ДДС. Гаранцията за изпълнение на договора се представя в една от следните 
форми: 
а). депозит на парична сума по сметка на Възложителя; 
б). банкова гаранция в полза на Възложителя. 
в). застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя. 
Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат 
в договора за обществена поръчка. 
Съдържание на офертата: 
Офертата трябва да бъде изготвена в съответствие с изискванията на ЗОП и настоящите указания 
и да съдържа следните документи: 
1. Заявление за участие по образец № 1. 

2. Декларация за съгласие за участие от подизпълнител (когато е приложимо – в свободен 
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текст) – с посочване на данните на подизпълнителя, наименованието на участника, на когото 
ще бъде подизпълнител, както и описание на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява 
подизпълнителят. Декларацията следва да е подписана от представляващо го лице. 
3. Декларация по чл. 192, ал. 3 от ЗОП – образец № 4. 

4. Когато е приложимо – заверено копие на документи за доказване на предприетите мерки за 
надеждност в съответствие с чл. 45, ал. 2 ППЗОП, във връзка с чл. 56, ал. 1 ЗОП; 
5. При участие на обединение, което не е юридическо лице - заверено копие от документ/и, от 
който да е видно правното основание за създаване на обединението. В документа следва да е 
определен партньор, който да представлява обединението за целите на обществената поръчка, 
както и да е уговорена солидарна отговорност, когато такава не е предвидена съгласно 
приложимото законодателство. В документа трябва да е посочена и следната информация: 
- правата и задълженията на участниците в обединението; 
- дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението. 
6. Техническо предложение - отделно за всяка от обособените позиции, за които участникът 
подава оферта, в оригинал – по образеца за съответната обособена позиция (образци от №№ 2.1 

до 2.5). Когато лицето, което подава офертата, не е законният представител на участника, към 
техническото предложение се предоставя документ за упълномощаване. В техническото си 
предложение за обособени позиции №1, №3, №4 и №5 всеки участник трябва да посочи 
производителя на продуктите, които предлага за изпълнение на обособената позиция. 
7. Ценово предложение - отделно за всяка от обособените позиции, за които участникът подава 
оферта, в оригинал – по образеца за съответната обособена позиция (образци от №№ 3.1 до 3.5).  

В ценовото предложение за съответната обособена позиция участникът следва да предложи 
единична цена в лв. с ДДС (за съответната мерна единица) за всяка стока, както и обща цена в 
лв. с ДДС за цялото количество стока, както и обща стойност на ценовото предложение с ДДС за 
пълния обем на обособената позиция. Общата стойност на всяко ценово предложение трябва да 
бъде получена като сбор от произведенията между обявените от възложителя прогнозни 
количества и предложените от участника единични цени за всеки продукт от обособената 
позиция. Единичните цени на продуктите се посочват с точност до два знака след десетичната, с 
изключение на артикул Кокоши яйца (М) и Кокоши яйца (L) от ОП 5, чиито цени могат да бъдат 
посочени с до три знака след десетичната запетая. 
Отговорността за аритметична вярност на ценовото предложение е изцяло на участника. 
Наличието на аритметично несъответствие в ценово предложение е основание за отстраняване от 
участие за съответната обособена позиция. 
Представяне на офертата: 
Съгласно чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ППЗОП, офертата се представя в запечатана непрозрачна 
опаковка, от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска 
или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 
възложителя в настоящата обява. Върху опаковката се посочват: наименованието на участника, 
включително участниците в обединението, когато е приложимо; адрес за кореспонденция, 
телефон, електронен адрес и по възможност факс; наименованието на обществената поръчката и 
обособената/-ите позиция/-ии за която се подава офертата. 
Когато документите, свързани с участието в процедурата, се представят чрез пощенска или друга 
куриерска услуга, разходите, както и рискът от забава или загубване на офертата, са за сметка на 
участника. Подаването на оферта се извършва от 09:00 ч. до 14:00 ч. всеки работен ден до 
изтичане на срока, посочен в обявата. Работното време на детската градина е намалено поради 
извънредното положение във връзка с ограничаването на разпространението на вируса COVID-

19. 

До изтичането на срока за подаване на оферти всеки участник може да промени, да допълни или 
да оттегли офертата си. 
Съгласно чл. 48, ал. 3 от ППЗОП, оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 
получаване или са в незапечатана опаковка или в опаковка с нарушена цялост, няма да бъдат 
приемани от възложителя. 

Критерият за възлагане на поръчката, чрез който ще се определи икономически най-

изгодната оферта, е „най-ниска цена”. Под „най-ниска цена“ следва да се разбира най-

ниската обща стойност на ценовото предложение за съответната обособена позиция. 
Документацията за обществената поръчка е публикувана в Профила на купувача на възложителя 
в съответствие с изискванията на чл. 187, ал. 1 и 2 от ЗОП, като е създадена електронна преписка 




