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: 1 от 26.03.2020 г.

Възложител: ДЕТСКА ГРАДИНА „ДЕТЕЛИНА“, ГРАД ПЛОВДИВ
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 3550
Адрес: гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови“ № 3
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Теодора Тодорова - Директор, Милка ТодороваДобрикова - адвокат
Телефон: 0884 202417; 0888 271838; 032 628960
E-mail: detelina_1965@abv.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
„ДЕТЕЛИНА“ – гр. Пловдив по пет обособени позиции:
Обособена позиция 1 „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”;
Обособена позиция 2 „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца”;
Обособена позиция 3 „Доставки на хляб”;
Обособена позиция 4 „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”;
Обособена позиция 5 „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни
продукти”.
Кратко описание: Доставки на хранителни продукти за нуждите на ДГ „ДЕТЕЛИНА“ – 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.
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Място на извършване: гр. Пловдив, район „Източен“, ул. „Братя Свещарови“ № 3
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 64154.04 лв. /шестдесет и четири
хиляди сто петдесет и четири лева и 04 ст./ без включен ДДС
Обособени позиции (когато е приложимо): [Х] Да [] Не

Номер на обособената позиция: 1
Наименование: „Доставки на мляко и млечни хранителни продукти”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 16039.87 лв. /шестнадесет хиляди тридесет и девет лева и
87 ст./ без включен ДДС
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: „Доставки на месо, месни хранителни продукти, риба и яйца ”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 16944.67 лв. /шестнадесет хиляди деветстотин
четиридесет и четири лева и 67 ст./ без включен ДДС
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: „Доставки на хляб”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2954.17 лв. /две хиляди деветстотин петдесет и четири
лева и 17 ст./ без включен ДДС
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: „Доставки на пресни плодове и зеленчуци”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): до 17134.00 лв. /седемнадесет хиляди сто тридесет и
четири лева/ без включен ДДС
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: „Доставки на плодови и зеленчукови консерви и пакетирани хранителни
продукти”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 11081.33 лв. /единадесет хиляди осемдесет и един лева и
33 ст./ без включен ДДС

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
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Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние:
I. 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.
II. 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, както следва:
Чл. 54. (1) Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена
поръчка кандидат или участник, когато:
1. е осъден с влязла в сила присъда, 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, 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 кандидата или участника, или аналогични
задължения съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е
установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган.
4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5;
5. е установено, че: а) е представил документ с невярно съдържание, с който се доказва
декларираната липса на основания за отстраняване или декларираното изпълнение 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;
6. е установено с влязло в сила наказателно постановление, или съдебно решение, нарушение
на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3, чл. 245 и чл.
301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и трудовата
мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно
законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
III. Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 се отнасят за лицата, които представляват участника
или кандидата и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, в
който е вписан участникът или кандидатът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи
правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, основанията се
отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е вписано
юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи правосубектността му.
IV. Когато кандидатът или участникът, или юридическо лице в състава на негов контролен или
управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, основанията по ал. 1, т.
1, 2 и 7 на чл. 54 се отнасят и за това физическо лице.
V. Алинея 1, т. 3 на чл. 54 не се прилага, когато размерът на неплатените дължими данъци или
социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната
приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв.
VI. 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.
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Когато участник е обединение от физически и/или юридически лица или предвижда
изпълнението от подизпълнител по смисъла на пар. 2, т. 34 от ДР на ЗОП, следва да се има
предвид, че основанията за отстраняване се прилагат за всеки член на обединението, както и за
подизпълнителите.
VII. Мерки за доказване на надеждност.
Чл. 56. (1) Кандидат или участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 има право
да представи доказателства, че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност,
въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел кандидатът или
участникът може да докаже, че:
1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3, включително начислените лихви и/или
глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени;
2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди,
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на
компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и
кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.
4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от Кодекса на
труда.
(2) Възложителят преценява предприетите от кандидата или участника мерки, като отчита
тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението.
(3) В случай че предприетите от кандидата или участника мерки са достатъчни, за да се
гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от участие в поръчката.
(4) Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите по ал. 1 мерки и представените
доказателства се посочват в протокола от работата на комисията.
(5) Кандидат или участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен
от правото да участва в процедури за обществени поръчки или концесии, няма право да използва
предвидената в ал. 1 възможност за времето, определено с присъдата или акта.
Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните сроковете в чл. 57, ал. 3
от ЗОП.
Към офертата участниците подават декларация по образец за липсата на основанията за
отстраняване и съответствието с критериите за подбор (Образец № 1).

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
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. 3 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
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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 транспортните 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 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
5

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:
[] 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)
Име: [……]
Тежест: [ ]

Срок за получаване на офертите:
Дата: 13/04/2020 год.
Час: 16:00 ч.
Срок на валидност на офертите:
Дата: 30/06/2020 год.
Час: 17:00 ч.
Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 14/04/2020 год.
Час: 10:00 ч.
Място на отваряне на офертите: гр. Пловдив, ул. „Братя Свещарови“ № 3, сграда на ДГ
„ДЕТЕЛИНА“, дирекция.

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
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Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо):
1. Условията за изпълнение на поръчката са описани в документацията, публикувана в профила
на купувача: http://op.iztochen-plovdiv.bg/?q=page&idd=index.
2. Общата стойност на договора за всяка обособена позиция е равна на прогнозната стойност за
позицията. Посочените в техническите спецификации и ценовите предложения –
КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНИ СМЕТКИ (КСС), прогнозни количества стоки имат роля за
остойностяване на ценовите предложения и КСС, като получената обща стойност на всяко
ценово предложение служи единствено за целите на оценката, и не представлява общата
стойност на съответния договор.
Стойността е максимална и не е обвързваща за страните по договора, като Възложителят има
право в зависимост от нуждите на детското заведение и финансовия ресурс, с който разполага да
не възлага доставки за цялата стойност.
3. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 3 (три) % 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.
4. При промяна на мястото, датата и часа на отваряне на офертите, възложителят ще публикува
съобщение на профила на купувача до всички заинтересовани лица и участници, 48 часа преди
определените дата и час.

Дата на настоящата обява
Дата: 26/03/2020 год.

Възложител: Заличено на основание чл. 36аот ЗОП
Трите имена: ТЕОДОРА ТОДОРОВА (Подпис и печат)
Длъжност: директор
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