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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: [ОБ-1] 

 

 

Възложител: [Детска градина „Слънце“-Шумен] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [05579] 

Адрес: [гр. Шумен, 9700, ул. „Съединение“ №99] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Мима Георгиева  Желева ] 

Телефон: [054 877 096] 

E-mail: [cdg_2.slance@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] 

  

Кратко описание: [Доставка на хранителни продукти по четири обособени позиции, 

необходими  за ежедневно приготвяне на храна за деца от 3 до 7 години] 

  

Място на извършване: [гр. Шумен, ул. „Съединение“ №99, сграда на ДГ „Слънце“] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [53 500.00 (петдесет  и три хиляди и 

петстотин лева без ДДС)  ] 

  

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

 

Номер на обособената позиция: [ ОП № 1  ] 

  

Наименование: “Мляко и млечни продукти”] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [15 000.00 (петнадесет хиляди) лв. без ДДС ] 
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Номер на обособената позиция: [ ОП № 2 ] 

 

Наименование: „Продукти от месо, риба, яйца, храни на зърнена основа и  други 

хранителни продукти“] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [19000.00 (деветнадесет  хиляди) лева без ДДС ] 

 

Номер на обособената позиция: [ ОП № 3 ] 
 

Наименование: „Зеленчуци, плодове, варива, зърнени храни и подправки“] 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [17500.00 (седемнадесет  хиляди  и петстотин) лева без 

ДДС ] 

 

Номер на обособената позиция: [ ОП № 4 ] 

 

Наименование: [„Вода“  ] 

 

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2000.00 (две  хиляди)  лева без ДДС   ] 

 

 

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

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние: [В процеса на възлагането на поръчката,  Възложителят 

задължително отстранява  участник  по всички обособени позиции, когато: а) 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; б)е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по б. „а“, в друга държава членка или трета страна; в) 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 

кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или 

обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила; г) е налице 

неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за обществените поръчки; д) е 

установено, че: 

- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

-не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

е) 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 кандидатът или участникът е установен; 

ж) е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

Основанията по букви „а“, „б“ и „ж“ се отнасят за лицата, които представляват участника 

или кандидата, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи, по смисъла на чл. 

40 от ППЗОП. 

Текстът на буква „в“ (чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП), не се прилага, когато: 

-се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

- размерът на неплатените дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече 

от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена финансова година. 
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2.Участник се отстранява, за който са установени  посочените по-долу  национални 

основания за отстраняване: 

- осъждания за престъпления по чл. 194 – 208, чл. 213а – 217, чл. 219 – 252 и чл.254а – 255а и 

чл. 256 - 260 НК (чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП); 

- наличие на обстоятелство по 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; 

- регистрация на дружество в юрисдикции с преференциален данъчен режим и 

контролираните от тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим. 

……] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [За Обособени позиции № 

№1,2 и 3 всеки участник следва да има регистрация на обект/и в Областната дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождението му/им за производство и/или търговия на 

едро с храни от животински и от неживотински произход с обхват на регистрацията, включващ 

всички хранителни продукти по  обособените позиции, за които се отнася офертата, съдържащи 

хранителни продукти от групите по  чл.12 от Закона за храните, а за чуждестранно лице – 

аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър съгласно 

законодателството на държавата членка, в която е установен участника.  

Минимални изисквания: Участникът да разполага най-малко с един обект, регистриран по 

смисъла на чл. 12 от Закона за храните или ако участникът е чуждестранно лице – най-малко 

един обект с аналогична регистрация, респ. вписване в аналогичен професионален регистър, 

съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен участника. 

Участник по Обособена позиция №1 и/или Обособена позиция №2  посочва и ветеринарен 

регистрационен номер на обекта, съгласно чл.14, ал. 1, т. 6 от Закона за храните във връзка с чл. 

228 от Закона за ветеринарно медицинската дейност (изм. и доп. ДВ. бр.17 от 23 Февруари 2018 

г.) , както и уеб адрес, откъдето може да се направи справка за наличието на регистрацията на 

декларирания обект по смисъла на ЗВМД. 

За Обособена позиция №4  участникът да посочи  регистрационния номер на обекта за 

извършване на дейност по бутилиране на трапезна вода, посочен в Националния регистър на 

обектите за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води от 14.05.2018г. …] 

Минимални изисквания: Участникът да посочи регистрационния номер на най-малко един 

обект с дейност по бутилиране на трапезна вода, посочен в Националния регистър на обектите 

за бутилиране на натурални минерални, изворни и трапезни води от 14.05.2018г., с който има 

сключен договор за дистрибуция. 

Икономическо и финансово състояние:[Възложителят не поставя изисквания към 

финансовото и икономическото състояние на участниците.……] 

  

Технически и професионални способности: [Участник по всички обособени позиции на 

поръчката  трябва да е изпълнил през последните 3 /три/ години, считано от датата на подаване 

на офертата дейности, с предмет и обем, идентични или сходни с тези на настоящата поръчка. 

Минимални изисквания: Участникът да е изпълнил най-малко една дейност, с предмет и обем, 

идентична или сходна с тези на обособените позиции на обществената поръчка, за които се 

отнася офертата.  

Под „сходни“ с предмета на обществената поръчка следва да се разбира  доставка на  

хранителни продукти,  включени в обособените позиции на поръчката.  

Под „сходни“ с обема на обществената поръчка следва да се разбира изпълнение на дейност/и, 

свързана/и с доставка на хранителни продукти  на обща стойност не по-малка от прогнозната 

стойност на обособените позиции, посочени в Техническата спецификация. 
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Участник по Обособена позиция № 1 и/или по Обособена позиция №2,  включваща  хранителни 

продукти от животински произход, странични животински продукти и продукти, получени от 

тях трябва да разполага с необходимото техническо оборудване за изпълнение на доставките. 

Минимални изисквания:  Участникът трябва да има или да разполага с минимум с 1 (един) 

брой хладилно транспортно средство, във връзка с изпълнението на предмета на Обособена 

позиция №1 и Обособена позиция №2, като транспортното средство следва да бъде 

регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход, странични 

животински продукти и продукти, получени от тях. 

Участник в Обособени позиции №№ 2,3 и 4 трябва да разполага с необходимото техническо 

оборудване за изпълнение на доставките – транспортни средства. Минимални изисквания: 

Участникът трябва да разполага с минимум с 1 (един) брой транспортно средство за изпълнение 

на доставките до адреса на възложителя. Уточнение: Ако участникът участва за повече от една 

от горепосочените обособени позиции, изискването за минимум един брой транспортно 

средство, се прилага общо за всички позиции, т.е.  достатъчно е участникът да разполага с 

минимум 1 (един) брой транспортно средство с оглед покриване на заложения критерий за 

подбор. 

Изискванията за лично състояние, правоспособност за упражняване на професионална  дейност 

и за технически и професионални способности се отнасят за участника, посочените от него трети 

лица и подизпълнителите. При възлагането на обществената поръчка участниците представят 

към офертата си в електронен вид, подписан с електронен подпис попълнен образец на Единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП), в който декларират липсата на 

основания за отстраняване и покриване на поставените минимални изисквания за критериите за 

подбор. ЕЕДОП се представя от  членовете на обединението (ако участникът е обединение) , за 

третите лица и за подизпълнителите на участника – ако е приложимо. 

На основание чл. 67, ал. 6 от ЗОП, преди сключване на договор с определения  изпълнител, 

Възложителят изисква от участника да представи актуални документи, удостоверяващи липсата 

на основания за отстраняване, както и съответствието с поставените критерии за подбор. 

Други основания за отстраняване от участие: 1.Участник, който не отговаря на поставените 

критерии за подбор;2.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката;3.Участник, който не е представил в срок обосновка по чл. 72, 

ал. 1 или чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал.3-5 от ЗОП;4.Наличие на свързаност 

между участници (чл. 107, т. 4 от ЗОП). 

  

 

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  
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[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26/11/ 2018……]                      Час: (чч:мм) [16:30.] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [26/02/ 2019…]                      Час: (чч:мм) [16:30] 

  

Дата и час на отваряне на офертите:                

Дата: (дд/мм/гггг) [27/11/2018   ]                        Час: (чч:мм) [14:00] 

  

Място на отваряне на офертите: [Кабинета на директора……] 

  

 

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): [За участие във възлагането на настоящата 

обществена поръчка кандидатите подготвят и представят оферта, която трябва да съответства 

напълно на условията, поставени от Възложителя, като се попълват коректно приложените 

образци към обявата. Всеки участник има право да представи само една оферта. Офертата се 

подава от участника, или от упълномощен от него представител -лично или чрез пощенска или 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от възложителя в 

срока, посочен в обявата. Офертата се представя в запечатана непрозрачна опаковка, върху която 

се посочват: -наименованието на участника, включително участниците в обединението, когато е 

приложимо; -адрес за кореспонденция, телефон, и по възможност факс и електронен адрес;  

-наименованието на обществената поръчката и обособената/ните  позиция/и, за които се подава 

офертата.  

Когато в първоначалния срок са получени по-малко от три оферти, на основание чл. 188, 

ал. 2 от ЗОП, Възложителят удължава срока с най-малко три дни. След изтичане на 

удължения срок,  получените оферти се разглеждат и оценяват независимо от техния брой. 

Възложителят със заповед определя комисия от нечетен брой  лица, която да   разгледа и  оцени 

получените оферти по реда на чл. 181, ал. 2 от ЗОП. 

На датата, часа и мястото, посочени в обявата на поръчката определената комисия  отваря 

получените оферти по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите предложения. При 

извършване на тези действия могат да присъстват представители на участниците.  

Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците става на закрити заседания 

на комисията. Когато комисията установи предложение в офертата на участник, свързано с цена, 

която подлежи на оценяване и то е с 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 

предложенията на  останалите участници се прилага реда по чл. 72 от ЗОП. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за класирането на 

участниците по отделно за всяка обособена позиция на поръчката. 
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Протоколът се представя на Възложителя за утвърждаване, след което в един и същи ден се 

изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача. 

С утвърждаването на протокола на комисията, класираните на І-во място  участници по отделно 

за всяка обособена позиция на поръчката се определят за изпълнители. 

С определените изпълнители на обособените позиции на поръчката, на основание чл. 194 от 

ЗОП, Възложителят сключва договор за изпълнение  в  30-дневен срок от датата на определяне 

на съответния изпълнител. 

Преди сключването на договора за изпълнение  на съответната обособена позиция на поръчката, 

определеният изпълнител, на основание чл. 67, ал.6 от ЗОП  представя пред Възложителя 

актуални документи, удостоверяващи липсата на основания за отстраняване, както и документи 

за съответствието с поставените критерии за подбор. 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.] 

  

 

Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) [19/11/2018……] 
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