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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: [182] 

  

Възложител: [ДГ "ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" град Раковски, община Раковски, Пловдивска 
област] 
Поделение (когато е приложимо): [……] 
Партида в регистъра на обществените поръчки: [3013 ] 
Адрес: [4150 гр. Раковски, обл. Пловдивска, общ. Раковски, ул.”Цанко Церковски” № 44] 
Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Мария Чепишева] 
Телефон: [0884 292 910] 
E-mail: [odz_d_r@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 ДГ 
"ЩАСТЛИВО ДЕТСТВО" град Раковски, община Раковски, област Пловдивска” със 
следните обособени позиции:  
Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни продукти” 
Обособена позиция № 2 „Месо и месни продукти”  
Обособена позиция № 3 „Мляко и млечни продукти” 
Обособена позиция № 4 „Пакетирани продукти” 
Обособена позиция № 5 „Други хранителни продукти” 
Обособена позиция № 6 „Пресни плодове и зеленчуци” 
 
Кратко описание: [Предметът на обществената поръчка е периодични доставки на 
хранителни продукти за нуждите  на ДГ „Щастливо детство”, гр. Раковски, обл. 
Пловдив по обособени позиции съгласно Техническа спецификация- Приложение 
№ 1 от настоящата документация. В Техническа спецификация- Приложение № 1 
количествата на хранителните продукти имат прогнозен характер и не обвързват 
Възложителя да закупи точно посочените в него количества стоки.  
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Възложителят си запазва правото: 
- да увеличава и/или намалява количествата, според нуждите му в 

рамките на средствата, предвидени в съответната обособена позиция; 
- да не поръчва част от изброения асортимент в техническата 

спецификация от настоящата документация. 
 

               Доставките на хранителни продукти се извършват периодично по 
предварителна заявка от Възложителя или упълномощено от него лице. Стоките се 
доставят франко склада на детската градина. 
             Срок за изпълнение на поръчката: считано от датата на подписване на 
договора до 09.06.2018 г.] 
  
Място на извършване: [4150 гр. Раковски, обл. Пловдивска, общ. Раковски, ул.”Цанко 
Церковски” № 44] 
  
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [58 530.00 лева  ] 
  
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не 

 Номер на обособената позиция: [  1 ] 
  
Наименование: [„Хляб и хлебни продукти”] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [1 720.00 лева  ] 
Номер на обособената позиция: [  2 ] 
  
Наименование: [„Месо и месни продукти”] 
  
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [14 450.00 лева] 
Номер на обособената позиция: [  3 ] 
 
Наименование: [„Мляко и млечни продукти”] 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [21 320.00 лева] 
Номер на обособената позиция: [  4 ] 
 
Наименование: [„Пакетирани продукти”] 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [4 890.00 лева] 
Номер на обособената позиция: [  5 ] 
 
Наименование: [„Други хранителни продукти”] 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [2 200.00 лева] 
Номер на обособената позиция: [  6 ] 
 
Наименование: [„Пресни плодове и зеленчуци”] 
 
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [13 950.00 лева] 
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: [Възложителят ще отстрани от участие в 
процедурата всеки участник, при който е налице някое от следните обстоятелства 
по чл. 54, ал. 1 от ЗОП: 

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 т. 1, 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 ЗОП; 
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 изискващата 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] 
  
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [х] 
  
Икономическо и финансово състояние: [х] 
  
Технически и професионални способности:  
[1 Участникът трябва да разполага с минимум 1 /един/ брой специализирано 
транспортно средство /собствено или наето/ за превоз на групите храни, 
включени в съответната обособена позиция, за която се подава оферта. При 
необходимост, транспортните средства със специално предназначение трябва да 
осигурят съответните температурни параметри и условия за превоз на 
съответните групи храни. 
            Транспортните средства трябва да са регистрирани по реда на чл. 246, ал. 4 от 
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Закона за ветеринарномедицинската дейност. 
За доказване на тези обстоятелства се представя списък- Образец № 4 и се  посочва 
съответният публичен регистър, който съдържа тази информация или се 
представят заверени от участника копия от валидни удостоверения за регистрация 
на транспортните средства със специално предназначение, издадени от 
съответната ОДБХ към БАБХ на името на участника или на собственика (в случа, че 
те се ползват по силата на договор за наем или лизинг). 
               *Забележка: Едно превозно средство може да бъде използвано за изпълнение 
на доставките по повече от една обособена позиция, само ако има валидно 
Удостоверение за регистрация то ОДБХ към БАБХ за превоз на групите  храни по 
обособените позиции за които е посочено. 
2. Участникът трябва да разполага с минимум 1 /един/ обект, собствен или нает, 
регистриран като обект за производство и/или търговия /на едро и/или дребно/ 
за храни, съответстващи на тези включени в съответната обособена позиция от 
настоящата поръчка, за която се участва по чл. 12 от Закона за храните и да 
отговаря на Наредба № 5/25.05.2006г. за хигиена на храните, издадено от БАБХ-
ОДБХ, със срок на валидност, не по кратък от срока на договора за обществената 
поръчка. 

- За доказване на тези обстоятелства се представя списък – Образец № 4а и 
участника представя заверено копие от Удостоверение за регистрация по чл. 12 от 
Закона за храните, издадено за обект за производство и/или за търговия на едро 
и/или дребно с хранителните продукти за съответната обособена позиция или 
посочва съответния публичен регистър, който съдържа тази информация. 
3. Участника трябва да е изпълнил най- малко 1 /една/ доставка с предмет и обем, 
идентични или сходни на обособената позиция от настоящата поръчка, за която се 
участва, през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 
офертата. 

 Забележка: Под „идентични или сходни” да се разбират доставки на храни от 
„Групата храна” на съответната обособена позиция. По смисъла на параграф 1, т. 
12 от ДР на Закона за храните „Групи храни” са храни, обединени на базата на 
техния произход и състав. 

- За   доказване   на   горепосоченото,   участникът   представя   списък   
на  доставките Образец № 5, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно 
с доказателство за извършената доставка. 
              При участие на обединение, което не е юридическо лице, специфичните 
изисквания се отнасят общо за обединението. 
             Чуждестранните участници трябва да отговарят на изискванията по 
еквивалентен начин] 
  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
[не] 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 
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[не] 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: (дд/мм/гггг) [11.05.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [16:00] 
  
Срок на валидност на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [11.08.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [16:00] 
  
Дата и час на отваряне на офертите: 
Дата: (дд/мм/гггг) [12.05.2017 г.]                      Час: (чч:мм) [10:00] 
  
Място на отваряне на офертите: [4150 гр. Раковски, обл. Пловдивска, общ. Раковски, 
ул.”Цанко Церковски” № 44] 
  

 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): [……] 
  
  
  
  

 
Дата на настоящата обява 
Дата: (дд/мм/гггг) [02.05.2017 г.] 

 Възложител 
Трите имена: (Подпис и печат) [Мария Чепишева] 
Длъжност: [Директор ДГ „Щастливо детство” гр. Раковски] 
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