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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: № 291/24.04.2019г. 

  

 Възложител: ДГ „ЧАЙКА“ 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 4081 

Адрес: гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 57 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Мария Петрова – Директор, Майя Бахчеванова 

Телефон: 032 628784, 032/601083 

E-mail: chaika@dg.plovdiv.bg  

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index  

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 ДГ „ЧАЙКА“ – гр. 

Пловдив по пет обособени позиции:  

Обособена позиция 1 „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти”; 

Обособена позиция 2 „Доставка на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”; 

Обособена позиция 3 „Доставка на хляб и тестени изделия”; 

Обособена позиция 4 „Доставка на пресни плодове и зеленчуци”; 

Обособена позиция 5 „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни продукти” 

 

 
Кратко описание: Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ЧАЙКА“ – гр. Пловдив. 

Извършва се доставка на хляб и тестени изделия, мляко и млечни хранителни продукти, месо, 

месни хранителни продукти, риба и яйца, пресни плодове и зеленчуци, пакетирани хранителни 

продукти и плодови и зеленчукови консерви, при спазване на изискванията и параметрите, 

посочени в Техническите спецификации. В условията за участие са посочени прогнозни 

количества, като възложителят има право в зависимост от нуждите на детското заведение и 

финансовия ресурс, с който разполага, да не възлага доставки за цялото количество и цялата 

стойност. 

  

Място на извършване: гр. Пловдив, р-н „Източен“, ул. „Славянска“ № 57 

mailto:chaika@dg.plovdiv.bg
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 68 583.33 лв. /шейсет и осем хиляди 

петстотин осемдесет и три лева и 33 ст./ без включен ДДС 

  

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

 Номер на обособената позиция: 1 

  

Наименование: „Доставка на мляко и млечни хранителни продукти” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 23 333.33 лв. /двайсет и три хиляди триста трийсет и три 

лева и 33 ст./ без включен ДДС 

 

 

 

Номер на обособената позиция: 2 

  

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

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 19 166.67 лв. /деветнайсет хиляди сто шейсет и шест лева 

и 67 ст./ без включен ДДС 

 

Номер на обособената позиция: 3 

  

Наименование: „Доставка на хляб и тестени изделия”  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4 416.67 лв. /четири хиляди четиристотин и шестнайсет 

лева и 67 ст./ без включен ДДС 

 

Номер на обособената позиция: 4 

  

Наименование: „Доставка на пресни плодове и зеленчуци” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 13 333.33 лв. /тринайсет хиляди триста трийсет и три 

лева и 33ст./ без включен ДДС 

 

Номер на обособената позиция: 5 

  

Наименование: „Доставка на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни 

продукти” 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 8 833.33 лв. /осем хиляди осемстотин трийсет и три 

лева и 33 ст./ без включен 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:  

1. Участник в настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява може да бъде 

всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице и техни обединения,  както и 

всяко друго образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на 

държавата, в която то е установено. 
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2. За участника да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 от ЗОП, както и на основанията по 

чл. 3, т. 8 във връзка с чл. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. 

             На дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, и на 

контролираните от тях лица, се забранява пряко и/или косвено участие в процедура по обществени 

поръчки по ЗОП, независимо от характера и стойността на обществената поръчка, включително и 

чрез гражданско дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим съгласно чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не е 

налице изключение по чл. 4 от същия закон. 

             Към офертата участниците подават декларация по образец за липсата на основанията за 

отстраняване и съответствието с критериите за подбор (Приложение № 1). Когато участникът се 

представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от 

ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.  

             Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, т. 1. се прилагат 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението. 

            В случай, че участникът участва като обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице, тогава участникът следва да представи копие от документ, от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната информация 

във връзка с конкретната обществена поръчка: правата и задълженията на участниците в 

обединението; разпределението на отговорността между членовете на обединението; дейностите, 

които ще изпълнява всеки член на обединението. 

            Участниците в настоящата обществена поръчка посочват подизпълнителите и дела от 

поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. Подизпълнителите нямат 

право да възлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за 

подизпълнение. Не е нарушение на забраната доставката на стоки, материали или оборудване, 

необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не включва 

монтаж, както и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената 

поръчка, съответно от договора за подизпълнение. а) 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 участие в обществената поръчка; б) Възложителят 

изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на условията по б. „а“; в) Когато 

изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение и частта от поръчката, която се 

изпълнява от подизпълнител, може да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на 

възложителя, последният заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя, 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. В тези случаи  възложителят 

заплаща цената след представяне на: фактура от подизпълнителя в оригинал; приемно – 

предавателен протокол; искане от подизпълнителя;  становище, от което да е видно дали 

изпълнителят оспорва плащанията или част от тях като недължими. г) Независимо от 

възможността за използване на подизпълнители отговорността за изпълнение на договора за 

обществена поръчка е на изпълнителя.  

 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност:   

    1. Участникът трябва да притежава удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните 

за производство и/или търговия с храни, с обхват на регистрацията, включващ всички групи храни 

от предмета на поръчката, за която подава оферта, издадено от съответната Областна дирекция по 

безопасност на храните (ОДБХ), а за участник чуждестранно лице – да има регистрация в 

аналогичен регистър съгласно законодателството на държавата членка, в която е установен. 

     2. Участникът трябва да има собствен или нает транспорт за целия срок на договора, 

удостоверен с разрешително за превоз на хранителни продукти. Транспортирането следва да е 

съобразено с изискванията, посочени в Глава IV от Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския 

парламент и на Съвета относно хигиената на храните. Транспортирането на особено 

бързоразвалящите се хранителни продукти се извършва съгласно изискванията на БДС 12545-74 

"Транспорт на хранителните продукти. Общи хигиенни норми и изисквания", съгласно чл. 6 
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Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използване 

на особено бързоразвалящите се хранителни продукти – САМО ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 

и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2 

    2.1. Участникът следва да посочи информацията в Част Критерии за подбор, ГОДНОСТ, т. 1.1 

от Декларацията по чл. 192, ал. от  ЗОП.  

    Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи 

заверено копие от валидно удостоверение за регистрация по чл. 12 от Закона за храните, а ако е 

чуждестранно лице, осъществяващо директни доставки на храни на територията на Република 

България от други държави членки, и/или еквивалентен (аналогичен) документ от компетентния 

орган на държавата членка, удостоверяващ разрешената дейност (производство и/или търговия с 

храни), включващ групите храни от предмета на договора, за които участникът е определен за 

изпълнител. 

  2.2. Участникът следва да посочи информацията в Част Критерии за подбор, ГОДНОСТ, т. 1.1 от 

Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

    Преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника да 

представи списък с всички транспортни средства, както и декларация (свободен текст), че същите 

ще бъдат на разположение на участника за целия срок на договора. Товарните автомобили трябва 

да имат издадено на името на участника „Удостоверение за регистрация” на транспортното 

средство от ОДБХ за превоз на хранителни продукти от животински произход - САМО ЗА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 1 и ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ 2. 

  

Икономическо и финансово състояние: [НЕПРИЛОЖИМО] 

  

Технически и професионални способности:  

    1. Участникът трябва да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

обществената поръчка през последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата. 

    2. Участникът трябва да има внедрена сертифицирана система за управление на безопасността 

на храните EN ISO 22000 или еквивалент, с обхват включващ предмета на поръчката 

(производство/дистрибуция/продажба/доставка на храни по смисъла на чл. 2 от Закона за храните). 

Сертификатът трябва да е валиден и да е издаден 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. Възложителят приема 

еквивалентни сертификати, издадени от органи, установени в други държави членки. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, 

когато участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги получи в 

съответните срокове по независещи от него причини, като в този случай участникът трябва да е в 

състояние да докаже, че предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 

    2.1. Под „дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на обществената поръчка" 

следва да се разбира доставки на групата хранителни продукти по съответната обособена 

позиция с обем (количество) не по - малко от прогнозното количество на обособената позиция. 

Участникът следва да посочи информацията в Част Критерии за подбор, ГОДНОСТ,  т.1.3.1. от 

Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

     Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи в 

оригинал Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно със заверено копие/оригинал 

на доказателство за извършената доставка. В представеното доказателство следва да се съдържа и 

информация за обема (количествата) на доставените продукти. 

    2.2. Информацията относно издадени от независими органи сертификати и доказващи, че 

участникът отговаря на стандартите за осигуряване на качеството следва да се посочи в Част 

Критерии за подбор, ГОДНОСТ,  т.1.3.2. от Декларацията по чл. 192, ал. 3 от ЗОП.  

    Преди сключване на договор, участникът определен за изпълнител, следва да представи 

заверено копие от валиден сертификат, който удостоверява съответствието на участника със 
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стандарта, посочен в изискването или еквивалентен такъв. Сертификатът трябва да е издаден 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. Възложителят ще приема и еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. Възложителят ще приема и други доказателства за 

еквивалентни мерки за осигуряване на качеството, когато участник не е имал достъп до такива 

сертификати или е нямал възможност да ги получи в съответните срокове по независещи от него 

причини. В тези случаи участникът трябва да е в състояние да докаже, че предлаганите мерки са 

еквивалентни на изискваните. 

 

    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 обединението. 

  

 
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: 

[Х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [Х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

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

Име: Показател „Управление на риска” К1(Р)                                        Тежест: 40 % 

 Име: Показател „Ценово предложение” К2(ЦП))                                   Тежест: 60 % 

 

    Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни тежести и 

съгласно комплексната оценка (КО) по следната формула: 

КО = К1(Р) х 40 % + К2(ЦП) х 60 %, където 

КО – комплексна оценка с максимален брой точки 100 

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 07/05/2019г.                      Час: 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 31/07/2019                     Час: 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 
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Дата: 08/05/2019г., 14:00 часа 

  

Място на отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. „Славянска“ № 57, сграда на ДГ „ЧАЙКА“, 

кабинет 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: [Н/П] 

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): Условията за изпълнение на поръчката са описани в 

документацията, публикувана в профила на купувача: http://op.iztochen-

plovdiv.bg/?q=page&idd=index 

Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 2 (два)  % от стойността на договора без ДДС. 

Гаранцията за изпълнение на договора се представя от участника, определен за изпълнител, при 

подписване на договора. Условията за освобождаване, задържане и усвояване на гаранцията за 

изпълнение се определят с договора за възлагане на обществената поръчка.  

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: 24/04/2019г. 

 

 Възложител 
Трите имена:  МАРИЯ ПЕТРОВА ПЕТРОВА (Подпис и печат)……………….   

 

 
Длъжност: Директор 

 

http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index
http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index

