
АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg
интернет адрес: http://www.aop.bg

ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата: [ 2 ]

Възложител: ОДЗ „Райна Княгиня“
Поделение (когато е приложимо):
Партида в регистъра на обществените поръчки: 2662 
Адрес: гр. Мартен, ул. „България“ №69
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Цветомира Иорданова- 
Директор;Станислава Бонева-Г л.счетоводител 
Телефон: 08117/22-51; 0878 97 00 60; 0878 97 00 65;
E-mail: odz_marten@abv.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [ ] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[ ] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [ ] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[ ] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ОДЗ „Райна 
Княгиня“, гр. Мартен“, по следните обособени позиции:

Обособена позиция №1: Месо и месни продукти 
Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти 
Обособена позиция №3: Масла и мазнини
Обособена позиция №4: Риба, рибни продукти и други морски храни 
Обособена позиция №5: Яйца
Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа 
Обособена позиция №7: Картофи, кореноплодни и варива 
Обособена позиция №8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях 
Обособена позиция №9: Други хранителни продукти
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Кратко описание: Предмет на обществената поръчка е доставката на хранителни продукти 
за нуждите на ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен, по 9 обособени позиции. Обособените 
позиции и включените в тях продукти са описани подробно в Техническата спецификация 
към настоящата обява. Описаните количества продукти са прогнозни и не ангажират 
Възложителя е цялостното им усвояване при сключване на договор. Количествата служат за 
определяне на класирането на участниците.

• Периодичността на доставките е както следва:

По всички обособени позиции, доставките се извършват след получаването на писмена 
заявка от Възложителя. Срокът за доставка на хранителните продукти е от получаване на 
писмена заявка до 12:00 часа на следващия работен ден.

Доставката на хранителни продукти от съответните групи храни ще извършва 
ежедневно, като видът на продуктите и количествата ще се определят предварително в 
заявката.

При установени несъответствия, с изискванията на Възложителя, в количеството и/или 
качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставка и/или след 
извършването й, участникът определен за изпълнител има срок за реакция 2 (два часа), за да 
отстрани установените несъответствия.

* Под срок за реакция за отстраняване на установени несъответствия, с изискванията на 
Възложителя, в количеството и/или качеството на доставените хранителни продукти към момента 
на доставка и/или след извършването и се разбира срокът от 2 (два) часа, включващ времето от 
получаване на Уведомление от Изпълнителя за установени несъответствия с изискванията на 
Възложителя в количеството и/или качеството на хранителните продукти, до окончателното 
отстраняване на тези несъответствия и подписване на двустранен констативен протокол за 
действителното отстраняване на същите.

В случай на възникнала спешна необходимост, възложителят си запазва правото да 
изисква от изпълнителя осъществяването на експресни доставки в рамките на 2 (два) часа. 
Възложителят сам избира дали да направи обикновена заявка, като доставката е в срок от 
получаване на заявката до 12:00часа на следващия работен ден или експресна заявка.

• Ограничение при изпълнение на поръчката:
Количествата на хранителните продукти по видове в обособените самостоятелни 

позиции са ориентировъчни в зависимост от потребностите на възложителя. Доставките ще се 
извършват с предварителна писмена заявка от страна на възложителя и доставка до 12:00 часа 
на следващия работен ден, след получаване на заявката.

Възложителят си запазва правото:

• да намаля и/или увеличава количествата, според необходимостта на детското заведение, в 
рамките на средствата по договора;

• да не поръчва част от изброения асортимент в техническите спецификации от настоящата 
документация;
Участниците да бъдат в състояние да доставят конкретните заявени количества 

хранителни продукти за съответните крайни потребители.
Транспортните разходи са за сметка на изпълнителя.
Остатъчният срок на годност на хранителните продукти, да бъде не по-кратък от 70% от 

срока на годност на конкретния продукт.

Начин на образуване на предлаганата цена -  В офертите се посочват единичните 
цени на всеки продукт. Единичната цена за дадения продукт се умножава по заложеното 
количество от този продукт и се получава общата цена на продукта съгласно заложеното 
прогнозно количество от него.
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1. Предложената цена на дадената позиция се получава, като се сборуват получените 
произведения от единичните цени и заявените прогнозни количества, на всеки един 
артикул.

2. Единичните цени следва да бъдат посочени в лева без ДДС
Предложените единични цени на хранителните продукти по обособени позиции не 

подлежат на промяна за срока на договора.
Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички 

обособени позиции.

Срок за изпълнение на поръчката
Срокът за доставка на хранителните продукти по всички обособени позиции е 1 (една) 

година, считано от датата на сключване на договора за изпълнение.

Място на изпълнение: Мястото за изпълнение на поръчката е франко-складовата база на 
ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартен.

Стойността на поръчката се изчислява в лева без ДДС (данък върху добавената 
стойност) и се предлага от участника в Ценовото предложение -  Образец №6-1 до Образец 
№6-9, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за която участва.

В стойността на договора за доставка са включват всички разходи, свързани с 
качественото и срочно изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.

Договорът е предмет на облагане с данъци и такси, включително ДДС, съгласно 
законодателството на Република България.

Прогнозната стойност за изпълнение предмета на поръчката е 58 496,79 
лв.(петдесет и осем хиляди четиристотин деветдесет и шест лева и седемдесет и девет 
стотинки) без ДДС, която стойност се явява и максимална стойност за офериране от 
участниците при подаване на оферта за всички обособени позиции.

Данните в Ценовото предложение се отпечатват или попълват с неизтриваемо мастило 
и се подписват от лице или лица, надлежно упълномощени за това от името на участника.

Ценовото предложение (Образец №6-1 до Образец №6-9) на участниците не може да 
надхвърля горепосочената максимална обща стойност на поръчката, както като гршо така 
и по отделните обособени позиции.

Оферти, надвишаващи посочената максимална обща стойност на обществената 
поръчка, както като цяло, така и по отделните обособени позиции ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

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

Номер на обособената позиция: [ 1 ]

Наименование: „Месо и месни продукти“

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 9 375,42лв. (девет хиляди триста седемдесет и пет 
лева и четиридесет и две стотинки) без ДДС.__________________________________________
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Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 2 ]

Наименование:“ Мляко и млечни продукти“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 12 495,83лв. (дванадесет хиляди четиристотин 
деветдесет и пет лева и осемдесет и три стотинки) без ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 3 ]

Наименование:“ Масла и мазнини“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2 680лв. (две хиляди шестстотин и осемдесет лева) 
без ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 4 ]

Наименование:“ Риба, рибни продукти и други морски храни“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3 125лв. (три хиляди сто двадесет и пет лева) без 
ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.
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Номер на обособената позиция: [ 5 ]

Наименование:“ Яйца“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 666,67лв. (хиляда шестстотин шестдесет и шест 
лева и шестдесет и седем стотинки) без ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 6 ]

Наименование:“ Зърнени храни и храни на зърнена основа“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 7 325,58лв. (седем хиляди триста двадесет и пет лева 
и петдесет и осем стотинки) без ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 7 ]
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Наименование:“Картофи, кореноплодни и варива “
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1 654,58лв. (хиляда шестстотин петдесет и четири 
лева и петдесет и осем стотинки) без ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 8 ]

Наименование:“ Плодове, зеленчуци и продукти от тях“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 14 822,92лв. ( четиринадесет хиляди осемстотоин 
двадесет и два лева и деветдесет и две стотинки) без ДДС.
Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Номер на обособената позиция: [ 9 ]

Наименование:“ Други хранителни продукти“
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 350,79лв. (пет хиляди триста и петдесет лева и 
седемдесет и девет стотинки) без ДДС.

Прогнозната стойност на обособената позиция се явява максимална за офериране от 
участниците. Оферти, надвишаващи посочената максимална стойност ще бъдат отстранени 
от участие и няма да бъдат допуснати до оценка.

Всеки участник може да подаде оферта за една, за няколко или за всички 
обособени позиции.

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците по всички обособени позиции
(когато е приложимо): 
в т.ч.:

1. Общи изисквания: В обявата за възлагане на обществената поръчка може да 
участва всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни 
обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки, 
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.

В случай че, участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 
самостоятелно юридическо лице, участниците в обединението сключват споразумение (или 
друг документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението), в 
което следва да са предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; 
разпределението на отговорността между членовете на обединението и дейностите, които 
ще изпълнява всеки член на обединението. Документът трябва да бъде представен от 
участника в копие.

Участниците в обединението трябва да определят партньор, който да представлява 
обединението за целите на поръчката, като същият може да е посочен в договора, или в друг 
документ, подписан от членовете на обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата.
 Когато участникът, определен за изпълнител е неперсонифицирано обединение на
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физически и/или юридически лица, възложителят няма изискване за създаване на 
юридическо лице, но договорът за обществена поръчка се сключва след като изпълнителят 
представи пред възложителя заверено копие от удостоверение за данъчна регистрация и 
регистрация по БУЛСТАТ на създаденото обединение или еквивалентни документи 
съгласно законодателството на държавата, в която обединението е установено.

Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта.

В настоящата обществена поръчка едно физическо или юридическо лице може да 
участва само в едно обединение

Свързани лица, съгласно §2, т. 45 от ДР на ЗОП, във връзка с §1, т. 13 и 14 от ДР на 
Закона за публичното предлагане на ценни книжа, не могат да бъдат самостоятелни 
участници в настоящата обществена поръчка.

Забележка:
Съгласно §1, т. 13 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни книжа 

„ свързани лица ” са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно 

дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 
включително.

Съответно, съгласно § 1, т. 14 от ДР на Закона за публично предлагане на ценни 
книжа „ контрол ” е налице, когато едно лице:

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на 
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно 
дружество или друго юридическо лице; или

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 
управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 
във връзка с дейността на юридическо лице.

ВАЖНО!!!
Съгласно чл. 46, ал. 1 от ППЗОП участниците са длъжни да уведомят писмено 

възложителя в 3-дневен срок, в случай че се окажат свързани лица с друг участник в 
настоящата поръчка.

2. Изисквания за личното състояние: Обстоятелства по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, 
наличието на които е основание за отстраняване на участниците.

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за който е налице което и 
да е от следните обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 7 от Закона за 
обществените поръчки, а именно:

2.1. 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, чл. 321а и чл. 352 -  353е от Наказателния кодекс;

2.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 
аналогично на тези по т. 2.1., в друга държава членка или трета страна;

2.3. 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 кандидата или участника, 
или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
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разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който 
не е влязъл в сила;

Горното обстоятелство не се прилага, когато се налага да се защитят особено 
важни държавни или обществени интереси; размерът на неплатените дължими данъци 
или социалноосигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ 
оборот за последната приключена финансова година.

2.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.5. е установено, че:
а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;
2.6. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.

При участие на подизпълнители или използване капацитета на трети лица, за 
същите следва да не са налице горните основания за отстраняване от обществената 
поръчка.

Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1, т. 2 
и т. 7 от ЗОП се прилагат за лицата, които представляват участника, както следва:

1. при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския
закон;

2. при командитно дружество -  за неограничено отговорните съдружници по чл. 105 
от Търговския закон;

3. при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал 1 и 2 от 
Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 
147, ал. 1 от Търговския закон;

4. при акционерно дружество - за лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и 244, ал. 1 от 
Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския 
закон;

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 
от Търговския закон;

6. при едноличен търговец - за физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице -  за лицето, което управлява и представлява клона 

или има аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е 
регистриран

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято 
представителна власт е включена територията на Република България.

9. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, 
които представляват, управляват и контролират участника съгласно законодателството на 
държавата, в която са установени;

Когато участникът се представлява от повече от едно лице декларацията за 
обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 
самостоятелно да го представлява.

Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, 
изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на 
обединението.

______ Изискуеми от Възложителя документи за удостоверяване липсата на
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обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП
1. При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани 
декларации. Декларацията за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП 
се подписва от лицата, които представляват участника. Когато участникът се представлява 
от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се 
подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява. Декларациите се 
представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива.

2. Преди сключване на договора за обществената поръчка възложителят изисква от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и съответствието с 
поставените критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и 
третите лица, ако има такива.

3. При подписване на договора за обществената поръчка участникът, определен за 
изпълнител е длъжен да представи документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата 
по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 3 от ЗОП:

3.1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 -  свидетелство за съдимост;
3.2. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 -  удостоверение от органите по приходите 

и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.
Когато участникът, избран за изпълнител, е чуждестранно лице, той представя 

съответните документи, издадени 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.

Възложителят няма право да изисква представянето на горните документи, когато 
обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или информацията или 
достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на възложителя по служебен път.

На основание чл. 57 от ЗОП, участникът ще бъде отстранен от участие в 
настоящата обществена поръчка, ако не отговаря на някое от горните изисквания.

Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 
от ЗОП и преди подаването на офертата той е предприел 
мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки се описват в ЕЕДОП.

Като доказателства за надеждността на участника се представят следните 
документи:

1. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - 
документ за извършено плащане ши споразумение, ши друг документ, от който да е видно, 
че задълженията са обезпечени ши че страните са договорши тяхното отсрочване ши 
разсрочване, заедно с погасителен план и/ши с посочени дати за окончателно 
изплащане на дължимите задължения ши е в процес на изплащане на дължимо 
обезщетение;

2. по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от 
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

З.Изисквания за правоспособност за упражняване на професионална дейност:
Участникът следва да разполага с обект за търговия на едро с хранителни продукти от 

съответната група хранителни продукти в обособената позиция, който е вписан в Регистъра
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на обектите за производство и търговия с храни, отговарящ на изискванията за производство 
и търговия на предлаганите продукти, регистриран като постоянен обект по реда на чл. 12 от 
Закона за храните, както следва:

- За обособена позиция №1 - за група "Месо и месни продукти"
- За обособена позиция №2 - за група "Мляко и млечни продукти"
- За обособена позиция №3 - за група „ Масла и мазнини“
- За обособена позиция №4 - за група „Риба, рибни продукти и други морски храни“
- За обособена позиция №5 - за група "Яйца и яйчни продукти“
- За обособена позиция №6 - за група "Зърнени храни и храни на зърнена основа"
- За обособена позиция №7 - за група "Картофи и кореноплодни" и за група "Варива"
- За обособена позиция №8 - за група "Плодове - пресни, замразени, изсушени, 

консервирани, под формата на нектари и плодови сокове, конфитюри, мармалади, желета и 
компоти" и за група "Зеленчуци - сурови, сготвени, консервирани, замразени, изсушени, 
ферментирали, зеленчукови сокове"

- За обособена позиция №9 - за група "Подправки - пресни и изсушени", за група 
"Други храни", и за група "Захар, захарни и шоколадови изделия, мед"

При участие за повече от една обособена позиция, изискването се прилага 
кумулативно по отношение на групите хранителни продукти. Обектът може да бъде 
един, но с регистрация за търговия сразличните групи хранителни продукти.

Съгласно чл. 60 от ЗОП, чуждестранните участници могат да докажат регистрацията си в 
аналогични регистри съгласно законодателството на държавата членка, в която са установени.

При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискването за регистрация се 
доказва от всеки участник в обединението, който ще извършва доставките, съобразно 
разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за 
създаване на обединение.

При участие на подизпълнители, същите следва да отговарят на горепосоченото изискване 
съобразно вида и дела от поръчката, който ще изпълняват.

3. Икономическо и финансово състояние: Възложителят НЕ поставя изисквания към 
икономическото и финансово състояние на участниците.

5. Технически и професионални способности:

5.1.Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) брой хладилно транспортно 
средство, регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от група месо и месни 
продукти, и/или от група мляко и млечни продукти, и/или от група риба, рибни продукти и 
други морски храни и/или от група яйца и яйчни продукти, в зависимост от обособената/ите 
позиция/и, за които участникът участва.

Изискването по т.5.1. се отнася само за Обособена позиция №1 - Месо и месни 
продукти. Обособена позиция №2 - Мляко и млечни продукти. Обособена позиция № 4: 
Риба, рибни продукти и други морски храни и Обособена позиция №5 „Яйца“

Забележка: Ако участникът участва за повече от една от горепосочените позиции, 
изискването за минимум един брой хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ 
се прилага общо за всички позиции, т.е ако участникът подава оферта за две, за три от 
позициите или и за четирите, е достатъчно да разполага с минимум един брой хладилно 
транспортно средство, регистрирано в ОДБХ, с оглед покриване на заложения критерий 
за подбор в т.5.1.

Забележка:
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При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
минималните изисквания за технически и професионални способности по т. 5. се доказват 
от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него.

При участие на подизпълнители, същите следва да отоговарят на горепосочените 
изисквания за технически и професионални способности по т. 5. съобразно вида и дела от 
поръчката, който ще изпълняват.

!!'.Съгласно чл. 65 от ЗОП 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. 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.

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.

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 
доказването на които участникът се позовава на техния капацитет

6. Специфични основания за изключване:
6. 1. Участниците в настоящата обществена поръчка и свързаните с тях лица следва да 

НЕ са регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, съгласно чл. 3 и чл.За 
от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 
действителни собственици.

Забележка:
Съгласно чл.4 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, член 3 и чл. За от същия закон не се 

прилагат, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано 
в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар или 
многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, или в друга 
държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, ши 
на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията за финансов надзор, и 
за дружеството се пршагат изискванията на правото на Европейския съюз за 
прозрачност по отношение на информацията за емитентите, чиито ценни книжа са 
допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна система за търговия, ши 
еквивалентни международни стандарти и действителните собственици - физически лица, 
са разкрити по реда на съответния специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има влязла в сша спогодба за избягване на двойното данъчно 
облагане ши влязло в сша споразумение за обмен на информация, и неговите действителни 
собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка ши дъщерно дружество е българско местно 
лице и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 
6 ши се търгува на регулиран пазар ши многостранна система за търговия в държава -
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членка на Европейския съюз, ши в друга държава - страна по Споразумението за 
Европейското икономическо пространство;
4. дружеството, в което пряко ши косвено участва дружество, регистрирано в 
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 
произведения и е представшо информация за действителните собственици - физически 
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения;
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните поръчки на 
Световната търговска организация, както и на държава, с която Европейският съюз има 
сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до пазара на обществени 
поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни собственици - физически лица, са 
вписани в регистъра по чл. 6 -за  дейностите, за които се пршага споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на отвъдморска страна ши територия съгласно Решение на Съвета 
2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и територии 
към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 от 19 декември 
2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра 
по чл. 6 - за дейностите, за които се прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е местно 
лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено международно 
търговско и/ши икономическо споразумение, включително и задължения по Общото 
споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите 
действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от 
икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с 
която Република България има сключено международно търговско и/или икономическо 
споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по търговията с услуги 
на Световната търговска организация, и неговите действителни собственици - физически 
лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРСЛТДС;

В този раздел участниците трябва да декларират дали за дружеството -  участник не са 
налице горепосочените обстоятелства, а ако за участника, респ. участника в обединение 
важат забраните по чл.З, т.8, но са пршожими изключенията по чл.4 от 
ЗИФОДРЮПДРСЛТДС, се посочва конкретното изключение.

Изискването се прилага за всички обособени позиции.

Деклариране на липсата на специфични основания за изключване и 
съответствието с критериите за подбор:

При подаване на оферта участникът декларира_липсата на основанията по т. 6.1. 
и съответствието с критериите за подбор по т. 3 и т.5 чрез представяне на единен 
европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП).

В него се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя и се 
посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните обстоятелства, или 
компетентните органи, които съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, са длъжни да предоставят информация.

Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети 
лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа
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съответната информация.
Съгласно чл. 67, ал. 3 от ЗОП участниците могат да използват ЕЕДОП, който вече е 

бил използван при предходна процедура за обществена поръчка, при условие че потвърдят, 
че съдържащата се в него информация все още е актуална.

Участниците могат да използват възможността по чл. 67, ал. 3 ЗОП, когато е 
осигурен пряк и неограничен достъп по електронен път до вече изготвен и подписан 
електронно ЕЕДОП. В тези случаи към документите за подбор вместо ЕЕДОП се представя 
декларация, с която се потвърждава актуалността на данните и автентичността на подписите 
в публикувания ЕЕДОП, и се посочва адресът, на който е осигурен достъп до документа.

Участникът удостоверява липсата на основанието по т. 6.1. с попълване на Част 
III: Основания за изключване, раздел Г: Други основания за изключване, които може 
да бъдат предвидени от националното законодателство на възлагащия орган или на 
възложителя на държава членка от ЕЕДОП.

Участникът удостоверява съответствието си с критериите за подбор по т. 3 и т.5 
с попълване на Част IV: „Критерии за подбор“, раздели А-Г в приложимите полета, 
съгласно зададените минимални изисквания на Възложителя.

В случаите, когато се подава повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 
критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 
самостоятелно да представлява съответния стопански субект и не е необходимо да се 
попълват ЕЕДОП на другите лица.

При попълване на ЕЕДОП следва да бъдат спазвани указанията за подготовка 
на образеца, съдържащи се в самия образец на ЕЕДОП, указанията, дадени от 
Възложителя, както и настоящите разписани указания.

Преди сключването на договор за обществена поръчка Възложителят ще изиска от 
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи 
липсата на специфичните основания за изключване и съответствието с поставените 
критерии за подбор. Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива. Възложителят няма да изисква документи, които вече са му били предоставени 
от участника или са му служебно известни.____________________________________________

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

За всяка обособена позиция на първо място се класира офертата на участника, 
предложил най-ниска обща цена за съответната обособена позиция.

Ако двама или повече участници са предложили еднаква най-ниска обща цена за 
съответната обособена позиция, на първо място се класира участникът, изтеглен 
публично чрез жребий между съответните участници с еднакви ценови предложения.
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Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: Тежест:

Срок за получаване на офертите:
Дата: 25.07.2016 г. (дд/мм/гггг) Час: (чч:мм) 16:30ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: 23.09.2016 г. (дд/мм/гггг) Час: (чч:мм) 16:30ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 26.07.2016 г (дд/мм/гггг) Час: (чч:мм) 09:30ч.

Място на отваряне на офертите: гр. Мартен, ул. „България“ №69

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):
Източник на финансиране:
Настоящата поръчка се финансира със средства от бюджета на ОДЗ „Райна Княгиня“, 

гр. Мартен.
Начин на плащане:

Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени и фактурирани 
доставки, като за всяка доставка фирмата-изпълнител издава отделна фактура, съгласно 
условията, посочени в проекта на договор, офертата на класирания на първо място участник 
и договора, сключен с него. Плащанията по всяка фактура се извършват от Възложителя, в 
срок до 30 дни от издаването на съответния счетоводен документ. Първичните документи 
следва да съдържат всички необходими реквизити съгласно Закона за счетоводството.

3. Срок на валидност на офертите
Срокът на валидност на офертите е до 23.09.2016 г„ 16:30 ч. включително, съгласно 

настоящата обява.
Възложителят може да изиска от класираните участници да удължат срока на 

валидност на офертите си до момента на сключване на договора за обществената поръчка.
Участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка, ако 

представи оферта с по-кратък срок на валидност и/или откаже да го удължи, при последващо 
поискване от страна на Възложителя.

4. Подаване на оферти
Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се представя на 

български език.
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията,
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обявени от Възложителя.
Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на друг 

участник, не може да подава самостоятелно оферта. Едно физическо или юридическо лице 
може да участва само в едно обединение.

Всички документи, които не са представени в оригинал и за които не се изисква 
нотариална заверка, трябва да са: заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала”, 
подпис и мокър печат /ако има такъв/, всички документи, свързани с предложението, трябва 
да бъдат на български език или в превод на български език, ако в предложението са включени 
документи, референции или сертификати на чужд език, същите трябва да са придружени от 
официален превод на български език.

Офертата следва да отговаря на изискванията, посочени в настоящата обява и да бъде 
оформена по приложените към обявата образци. Условията в образците към обявата са 
задължителни за участниците и не могат да бъдат променяни от тях.

Офертите се представят от участника или от упълномощен от него представител 
лично или чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 
разписка на адреса на гр. Мартен, Община Русе, ул. „ България“ №69.

Офертите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 
посочва наименованието на участника, включително участниците в обединението, 
когато е приложимо; адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и 
електронен адрес и наименованието на поръчката и обособените позиции, за които се 
подават документите.

Опаковката с офертата трябва да съдържа следните документи:
1. Опис на представените в офертата документи, подписан от участника (по образец на 

участника);
2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за участника в 

съответствие с изискванията на закона и условията на възложителя, а когато е приложимо - 
ЕЕДОП за всеки от участниците в обединението, което не е юридическо лице, за всеки 
подизпълнител и за всяко лице, чиито ресурси ще бъдат ангажирани в изпълнението на 
поръчката - Образец №1;

3. Копие на договора за обединение, при участник обединение, (или друг документ, от 
който да е видно правното основание за създаване на обединението), в което следва да са 
предвидени: правата и задълженията на участниците в обединението; разпределението на 
отговорността между членовете на обединението и дейностите, които ще изпълнява всеки 
член на обединението. Когато в договора не е определен партньор, който да представлява 
обединението за целите на поръчката, участникът представя и документ, подписан от 
членовете на обединението, в който се посочва представляващия обединението партньор.

4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е приложимо, в 
това число:

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 ЗОП - документ за извършено 
плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че задълженията са 
обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или разсрочване, заедно с 
погасителен план и/или с посочени дати за окончателно изплащане на дължимите задължения 
или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение;

- по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 3 ЗОП - документ от съответния 
компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.

5. Документи за поетите от третите лица задължения (ако е приложимо) - когато 
участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да може да докаже, че ще 
разполага с техните ресурси;

6. Доказателство за поетите от подизпълнителя/ите задължения (ако е приложимо) - 
когато участникът посочва, че ще използва подизпълнител/и при изпълнение на поръчката;

7. Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари - Образец
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Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, Образец №2 се 
представя от всеки участник-юридическо лице в обединението.

8. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП -  Образец
№3;

9. Декларация за липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП -  Образец
№4;

10. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 
законният представител на участника;

11. Предложение за изпълнение на поръчката -  Образец № 5-1 и/или Образец №
5-9;

Когато участникът участва за повече от една обособена позиция Предложението 
за изпълнение на поръчката” се представя толкова пъти, за колкото обособени позиции 
участникът участва.

Предложението за изпълнение на поръчката трябва да включва попълнен и 
подписан Образец №5-1 до Образец №5-9, в зависимост от обособената/ите позиция/и, за 
които се подава офертата- оригинал.

Участник, който не представи Предложение за изпълнение на поръчката или 
представеното от него предложение не отговаря на изискванията на Възложителя ще 
бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка.

12. Ценово предложение - Образец № 6-1 и/или Образец № 6-9 в зависимост от 
обособената/ите позиция/и, за които се подава офертата - оригинал, като крайното ценово 
предложение да не бъде закръглено, а да бъде изписано до стотинка (до втория знак след 
десетичната запетая), да бъде посочена стойността без ДДС и с ДДС.

Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки и пропуски в 
изчисленията на предложените от него цени, което удостоверява с подпис и печат на всеки 
един документ, включен в ценовото предложение.

При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взима в предвид 
изписаната с думи.

При установени числови и аритметични грешки участникът се отстранява от обявата.

ВАЖНОШ Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в 
запечатаната непрозрачна опаковка представя за всяка обособена позиция. поотделно 
комплектувани документи от т.1 до т.12, с посочване на обособената позиция, за която 
се отнасят.

№ 2 ;

Дата на настоящата обява
Дата: 18.07.2016 г.

/WT'fjSt
Възложител s  
Трите имена: Цветомира Руменова Йорданова (Подпис Ujiman 
Длъжност: Директор на ОДЗ „Райна Княгиня“, гр. Мартец<у/
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