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ДЕТСКА ГРАДИНА – ГР ЧЕПЕЛАРЕ  

4850-Гр. Чепеларе, ул. „Перелик”№1, тел: 0884271444 e-mail: 

odz_chepelare@abv.bg 

 

 

      УТВЪРДИЛ: ………п..……. 

       КАТЯ ГЕОРГИЕВА КАЛФОВА 

       ВР ИД Директор на ДГ „Чепеларе” 

 

*Вярно с оригинала, подписан на хартия! Заличена информация на основание чл. 36а, ал. 3 от ЗОП 

във връзка с чл. 5, пар. 1, б. „в)” от Регламент (ЕС) 2016/679. 

 

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ ПО СМИСЪЛА НА ЧЛ. 182, АЛ. 1, 

Т. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ: 

 

 

Наименование  

(предмет) 

 

„Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на 

Детска градина „Чепеларе”, в рамките на 36 календарни 

месеца 

 

ID на поръчката: 01136-2019-0003 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г., гр. Чепеларе 
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 Възложител:  Детска градина „Чепеларе” („ДГ „Чепеларе”) 

 Административна информация: 

Гр. Чепеларе, п.к. 4850 

Ул. „Перелик” №1 

Тел: 0884271444 

e-mail: odz_chepelare@abv.bg 

  Интернет адрес: www.odz-chepelare.org  

 

Предметът на обществената поръчка е: Периодични доставки на хлебни 

изделия. 

Обособени позиции 

В процедурата не се предвиждат обособени позиции, както следва: 

Обектът на поръчката включва Доставки по CPV: 15800000 . 

 

Кратко описание: ДГ гр.Чепеларе осъществява ежедневно хранене на деца от 0 до 

7 годишна възраст в собствена кухня. Това налага своевременно снабдяване с 

качествени хлебни изделия, съгласно изискванията по БДС, ЗХ и изискванията за 

рационално детско хранене. Целта на договора, който ще се сключи с избрания 

Изпълнител/и на обществената поръчка е да бъдат осигурени качествени хлебни 

изделия за храна за децата на ДГ гр.Чепеларе.  Хлебните изделия трябва да се доставят 

до склад на Възложителя, след предварително заявени видове и количества от 

Възложителя, да са с доказан произход и високо качество. 

 

 Правно основание за възлагане на процедурата.  

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществената 

поръчка на основание чл. 18, ал. 1, т. 13 и ал. 2, предл. второ, във връзка с чл. 182, ал. 1, 

т. 2 от Закона за обществените поръчки. 

 

Финансов ресурс и максимално допустима пределна стойност за 

изпълнение на обществената поръчка. Мотиви за избора на вида процедура за 

възлагане на обществената поръчка. 

http://www.odz-chepelare.org/
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Прогнозна стойност: 7 000.00 лв. без ДДС 

 

Предлаганите от отделните Участници цени за изпълнение на дейностите от 

обхвата на възлагане, на поръчката, не могат да надхвърлят горепосочените 

максимални прогнозни стойности на обособените позиции, за които участват. 

 !!! Оферти, надхвърлящи оповестената пределна стойност на 

обществената поръчка, ще бъдат предложени за отстраняване на основание чл. 107, т. 

2, б. „а“ от ЗОП - поради несъответствие с това предварително обявено условие. 

Предвид изложеното и при съблюдаване нормите на чл. 21, ал. 2 от ЗОП, 

определяща по отношение на конкретния ред за възлагане на обществената поръчка е 

нейната прогнозна стойност, поради което и вида на настоящата процедура е 

определен именно при спазване на посочените, приложими законови разпоредби. 

Основавайки се на цитираните нормативни изисквания, на посочения 

максимално допустим разполагаем финансов ресурс за изпълнение на дейностите, 

предмет на настоящата обществена поръчка, отчитайки едновременно с това и вече 

възложените (в процес на възлагане) в рамките на период от 12 календарни месеца 

други поръчки с идентичен или сходен предмет, безспорно за Възложителя е, че 

приложимият ред за възлагане е този, регламентиран в разпоредбата на чл. 20, ал. 2, т. 

2 от ЗОП, съобразно която, когато планираната за провеждане поръчка за доставки е в 

стойностните граници от 30 000.00 лв. до 280 000.00 лв., без вкл. ДДС, възлагането 

следва да се извърши по предвидения формален ред на Пряко договаряне по смисъла 

на чл. 18, ал. 1, т. 13 от ЗОП, разбира се, когато са налице и останалите предпоставки за 

прилагането на този ред, визирани в чл. 182, и по-специално в случая това са 

предпоставките на чл. 182, ал.1, т. 2 от ЗОП. Мотивите избора на този вид процедура 

са изложени в Решението за откриването й. 

 

 

Финансиране и начин на плащане.  

Финансирането на обществената поръчка се осигурява със собствени бюджетни 

средства.  

 

 

Срок за изпълнение. Прогнозен обем   

Максималният срок за изпълнение на всяка от обособените позиции е общо 36 

(тридесет и шест) календарни месеца, считано от датата на сключване на договора за 
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обществена поръчка, или до изчерпване на прогнозните доставни количества на 

хлебните изделия, или до изчерпване на предвиденото възнаграждение за изпълнение 

на последния. 

  

            Срок на валидност на офертите. 

 Срок на валидност на офертите за всяка от обособените позиции – 180 

календарни дни, като започва да тече от датата определена за краен срок за 

получаване на оферти. 

 Крайният срок за подаване на оферти е 17:30 часа на 20.11.2019 г. Офертите 

се подават на адрес: Гр. Чепеларе, ул. „Перелик“ 1, в сградата на база „Елхица“. 

 Достъп до Документацията за участие в процедурата. Разяснения по 

условията на процедурата. Условия и ред за промяна в Обявлението и/или 

Документацията за участие в процедурата (изменение на условията). 

 Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до всички документи, съставляващи - в тяхната съвкупност, 

документацията за провеждане на настоящата процедура, посредством публикуването 

им на поддържания от него „Профил на купувача“. 

Възложителят поддържа „Профил на купувача” на официалния сайт на ДГ 

„Чепеларе” електронен адрес: www.odz-chepelare.org 

 

Изисквания към участниците 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват  

поканените лица. 

 

2. Подизпълнители 

6.1. Участниците посочват в офертата подизпълнителите и дела от поръчката, 

който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва 

да представят доказателство за поетите от подизпълнителите задължения. 

http://www.odz-chepelare.org/
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6.2. 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 процедурата. 

6.3. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата.  

6.4. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

някое от условията по 6.2 поради промяна в обстоятелствата преди сключване на 

договора за обществена поръчка. 

6.5. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 

дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

6.6. 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.  

6.7. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може 

да бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, 

възложителят заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

6.8. Разплащанията се осъществяват 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. 

6.9. Към искането изпълнителят предоставя становище, от което да е видно 

дали оспорва плащанията или част от тях като недължими. 

6.10. Възложителят има право да откаже плащане, когато искането за плащане 

е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа. 

6.11.Приложимите правила относно директните разплащания с 

подизпълнители се посочват в документацията за обществената поръчка и в договора за 

възлагане на поръчката. 

6.12. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

6.13. При обществени поръчки за строителство, както и за услуги, чието 

изпълнение се предоставя в обект на възложителя, след сключване на договора и най-

късно преди започване на изпълнението му, изпълнителят уведомява възложителя за 

името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в 

офертата. Изпълнителят уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената 

информация в хода на изпълнението на поръчката. 
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6.14. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска при необходимост, ако са изпълнени 

едновременно следните условия: 

6.14.1. за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в 

процедурата; 

6.14.2. новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор по отношение 

на дела и вида на дейностите, които ще изпълнява. 

6.15. При замяна или включване на подизпълнител изпълнителят представя на 

възложителя копие на договора с новия подизпълнител заедно с всички документи, 

които доказват изпълнението на условията по т.6.14, в срок до три дни от неговото 

сключване. 

За всеки от съответните субекти, участникът представя отделно надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно част ІІ (раздели „А“ и „Б“) , част III и приложимите полета от част ІV. 

     Независимо от възможността за използване на трети лица/подизпълнители, 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на Изпълнителя 

(чл.66, ал.12 от ЗОП). 

 

8. Свързани лица по смисъла на §2, т. 45 от доп. разпоредби на ЗОП не могат да 

бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура. 

9. Използване на капацитета на трети лица : 

 9.1 Участниците могат за конкретната поръчка 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 и професионалните 

способности. 

9.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит за 

изпълнение на поръчката, кандидатите или участниците могат да се позоват на 

капацитета на трети лица само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от 

поръчката, за която е необходим този капацитет. 

9.3. Когато кандидатът или 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. 

9.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването на които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за 

тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата. 
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9.5. Възложителят изисква от кандидата или участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по т.9.4, поради промяна в 

обстоятелства преди сключване на договора за обществена поръчка. 

9.6. Когато кандидат или участник в процедурата е обединение от физически и/или 

юридически лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с 

капацитета на трети лица при спазване на условията по т.9.2 – 9.4. 

 

Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица,  посочва това 

в Част ІІ, Раздел „В“ от ЕЕДОП  и в приложимите полета от Част ІV от ЕЕДОП. 

 

Лично състояние на участниците. Основания за задължително отстраняване. 

  

На основание чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП Възложителят 

отстранява от участие в обществената поръчка участник, за когото е налице, 

някое от следните обстоятелства:  

 

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. 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. 

4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

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; 

apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art108а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art159г&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art172&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art192а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art194&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art217&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art219&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art252&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art253&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art260&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art301&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art307&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art321а&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art352&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2003&ToPar=Art353е&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=2023&ToPar=Art162_Al2_Pt1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art44_Al5&Type=201/
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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; 

8. е обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или 

е в процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите 

си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в 

случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно 

положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на 

държавата, в която е установен. 

Обстоятелствата за лично състояние по чл.54, ал. 1 от ЗОП се отнасят: 

- до участниците – важат обстоятелствата по чл.54, ал. 1, т.3 - 6 и чл. 55, ал. 1, 

т. 1 от ЗОП; 

- до лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП важат обстоятелствата по чл.54, ал. 1, 

т.1, 2 и 7 от ЗОП; 

 

Обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 ЗОП  се отнасят до физически лица и 

се декларират от тях. Кръгът на задължените физически лица е посочен в чл. 54, ал. 2 и 

3 от ЗОП и чл. 40, ал. 1 и 2 от ППЗОП. Физическите лица, които декларират лично 

състояние са: 

- представляващите участника, съгласно регистъра, в който е вписан, ако има 

такъв, или съгласно документите, удостоверяващи правосубектността му; 

- членовете на управителните и надзорните органи на участника; 

- представители по пълномощия на участника. 

Когато в състава на управителен или контролен орган на участника участва 

юридическо лице, основанията по чл. 54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят до: 

- физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в който е 

вписано ЮЛ, ако има такъв, или съгласно документите, които удостоверяват 

правосубектността му; 

- физическите лица, които го представляват по пълномощия. 

Когато за участник са налице основанията за отстраняване по чл. 54, ал.1 от ЗОП 

той има право да се позове на мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки 

наличието на съответното основание за отстраняване. Чл. 56, ал.1, т.1-4 от ЗОП са 
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посочени конкретните форми, които могат да се предприемат мерки за надеждност. 

Участникът може да докаже, че : 

1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, 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. 254 от 

КТ. 

 

Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на следните срокове: 

а). пет години от влизането в сила на присъдата – по отношение на 

обстоятелства по чл. 54, ал. 1, т. 1 и 2, освен ако в присъдата е посочен друг срок на 

наказанието; 

б). три години от датата на: 

 влизането в сила на решението на възложителя, с което кандидатът или 

участникът е отстранен за наличие на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, 

т. 5, буква "а" от ЗОП; 

 влизането в сила на акт на компетентен орган, с който е установено 

наличието на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и чл. 55, ал. 1, т. 2 и 

3 от ЗОП, освен ако в акта е посочен друг срок; 

 влизането в сила на съдебно решение или на друг документ, с който се 

доказва наличието на обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 4 от ЗОП. 

   Съгласно чл. 67, ал.1 от ЗОП при подаване на офертата участникът декларира 

липсата на основания за отстраняване, чрез представяне на ЕЕДОП. Задължението се 

отнася и до трети лица и/или подизпълнители заявени от участника, които попълват и 

представят отделен ЕЕДОП. Декларирането на обстоятелствата за лично състояние по 

чл. 54, ал.1 от ЗОП се прави от: 

           - представляващи участника - за обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т. 3-6 от ЗОП; 

           - лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП във връзка с чл. 40 от ППЗОП – за 

обстоятелствата по чл. 54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП; 
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 Съгласно чл. 41, ал.1 от ППЗОП, когато лицата по чл. 54, ал.2 и 3 от ЗОП са 

повече от едно и за тях няма различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал.1, 

т.1,2 и 7 от ЗОП ЕЕДОП може да се подпише от само едно от тези лица в случай, че 

подписващият разполага с информация за достоверността на декларираните 

обстоятелства по отношение на останалите задължени лица. 

 При множество задължени лица по чл.54, ал.2 и 3 от ЗОП може да се подаде 

само един ЕЕДОП, подписан от всички лица или поредица от ЕЕДОП за всяко от 

лицата. Отделното подаване на ЕЕДОП е задължително когато се декларират различни 

обстоятелства от задължените лица. 

 Обстоятелствата за лично състояние по чл.54, ал.3-6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, 

заедно със съответствието с критериите за подбор могат да се декларират в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява съответния стопански 

субект. 

 Съгласно чл. 67, ал.6 от ЗОП когато участникът е обединение, което не е ЮЛ, 

ЕЕДОП се подава от всеки от участниците в обединението. При деклариране на 

обстоятелства, относими към обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. При 

участник обединение, което не е ЮЛ, декларирането на обстоятелствата за лично 

състояние по чл. 54, ал.1, т.3-6 и чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП, както и съответствието с 

критериите за подбор се прави с представяне на ЕЕДОП подписан от представляващият 

обединението. 

 Съгласно чл.67, ал.5 от ЗОП Възложителят може да изисква по всяко време след 

отварянето на заявленията за участие или офертите представяне на всички или част от 

документите, чрез които се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е 

необходимо за законосъобразното провеждане на процедурата. 

 Преди сключване на договора за обществена поръчки избраният за изпълнител 

участник задължително представя документи удостоверяващи липсата на основанията 

за отстраняване, включително за третите лица и/или подизпълнителите - ако има 

такива. 

 В Чл. 58, ал.1 от ЗОП са посочени документите, удостоверяващи липсата на 

основанията за отстраняване: 

1. за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 – свидетелство за съдимост; 
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2. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 – удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на кандидата 

или участника; 

3. за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 – 

удостоверение от органите на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"; 

4.  За обстоятелствата по чл. 55, ал. 1, т. 1 от ЗОП - удостоверение, издадено 

от Агенцията по вписванията; 

 Възложителят няма право да изисква документи, до които има достъп по 

служебен път или чрез публичен регистър, или могат да бъдат осигурени чрез пряк и 

безплатен достъп до националните бази данни на държавите членки. 

 Когато избраният за изпълнител участник е чуждестранно лице, той също е 

длъжен да докаже обстоятелствата за лично състояние, но като представи съответния 

документ по чл. 58, ал.1 от ЗОП издаден от компетентния орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. Ако съответната 

държава не издава документи за тези обстоятелства или когато документите не 

включват всички обстоятелства, участникът представя декларация, ако такава 

декларация има правно значение, съгласно законодателството на съответната държава. 

В случай, че декларацията няма правно значение, участникът представя официално 

заявление направено пред компетентен орган в съответната държава. 

Възложителят отстранява от участие в процедурата за възлагане на обществена 

поръчка участник, който: е регистрирано дружество в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, и/или е свързано лице с дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим и/или е част от гражданско дружество/консорциум – 

участник в настоящата процедура, в което участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим по смисъла на Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 

с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС), освен ако попада в изключенията на чл. 4 от 

ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС. Участникът следва да декларира в част III, буква „Г“ от 

Единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 

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 и чл. 69 от Закона за предотвратяване на 

корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ). 
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Възложителят ще отстрани всеки участник, за когото не може да бъде 

извършена идентификация на клиента, чрез регламентираните в Закона за мерките 

срещу изпирането на пари (ЗМИП) способи, включително когато клиентът е 

юридическо лице - на физическите лица, които са негови действителни собственици , 

по смисъла на §2, ал. 1 от ДР на ЗМИП, както и ако не са декларирани обстоятелствата 

по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП. 

Освен на основанията, посочени по-горе, Възложителят отстранява от 

участие: 

а) участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в 

документацията; 

б) участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

-  предварително обявените условия на поръчката; 

- правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 

международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в 

приложение № 10 към чл. 115 ЗОП; 

в) участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 ЗОП; 

г) участници, които са свързани лица. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ГОДНОСТТА НА УЧАСТНИЦИТЕ  

 

 Участникът следва да разполага с минимум 1 (един) обект, регистриран по 

чл.12 от Закона за храните, за производство и/или търговия с храни, за групите храни, 

включени в съответната обособена позиция, за която участникът подава оферта, а за 

чуждестранни лица – в аналогични регистри/списъци, съгласно законодателството на 

държавата членка, в която са установени. 

 

 Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява в част IV, раздел А 

„Годност” на ЕЕДОП, с посочване на срока на валидност на документа. 

 

 Доказване: преди сключване на договор за обществена поръчка, възложителят 

изисква от участника да представи четливи и заверени копия на валидни 

Удостоверения за регистрация на обект за производство и/или търговия с храни, 

обхващащ всички групи храни, за които участникът участва, съгласно разпоредбите на 

Закона за храните. 
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КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, ВКЛЮЧВАЩИ МИНИМАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ 

ЗА ТЕХНИЧЕСКИТЕ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ НА 

УЧАСТНИЦИТЕ 

 

1. Опит  

През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертите, 

възложителят изисква от участника да е изпълнил минимум една доставка с предмет, 

идентичен или сходен с този на предмета на поръчката. 

 * Под услуга с предмет „сходен“ с този на обособената позиция, следва да се 

разбира:  

„Доставка/доставки на хлебни изделия”. 

 

Удостоверяване: при подаване на оферта участниците попълват раздел В в Част 

IV: Критерии за подбор от ЕЕДОП, в съответствие с указанията за попълването му, 

приложени към настоящата документация. 

Доказване: преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител: списък на доставките, които са 

идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената 

доставка; 

 

 2. Транспортни средства  

 Участниците трябва да разполагат с минимум 2 (два) броя специализирани 

транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изискванията за 

транспортиране на хлебните изделия.  

 Удостоверяване: Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 9 от 

ЕЕДОП с посочване на информация за вида МПС /вид, марка и модел/, собственик на 

МПС, данни за удостоверението за регистрация на транспортно средство /номер, дата, 

издател, обхват на хранителните продукти/.  

 Доказване: В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването 

се доказва с Декларация за специализираните транспортни средства, с които разполага 

и ще извършва обществената поръчка 
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3. Сертификати  

 Участникът следва да има валиден сертификат за внедрена система за 

управление на безопасността на храните в съответствие с ISO 22000:2018 или 

еквивалент с област на приложение храни и/или група хранителни продукти, предмет 

на настоящата обществена поръчка.  

 Сертификатите по трябва да са издадени 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.  В този случай, участникът трябва да е в състояние да докаже, че 

предлаганите мерки са еквивалентни на изискваните. 

 Удостоверяване: обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от 

ЕЕДОП с посочване на приложимата от тях система за управление на безопасността на 

храните или еквивалент, или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, като се 

посочва и номер на сертификата и валидност на същия. 

 Доказване: преди сключване на договор за обществена поръчка, Възложителят 

изисква от участника, определен за изпълнител, да представи заверено „вярно с 

оригинала” копие на документа, доказващ, че участникът, определен за изпълнител, 

разполага със съответната система за управление на безопасността на храните за 

съответната обособена позиция, за която е подал оферта.  

 

При подаване на оферта участниците, попълват само съответния раздел в 

ЕЕДОП. 

             Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, съответствието с 

поставените критерии за подбор се доказва за тези подизпълнители, които съобразно 

вида и дела на поръчката ще изпълняват доставките.  

             Третите лица, трябва да отговарят на критериите за подбор ако участникът се 

позовава на техния капацитет за доказването им. 

 

 

javascript:%20NavigateDocument('ЗАкред_2005#чл5а_ал2');
javascript:%20NavigateDocument('ЗАкред_2005');
javascript:%20NavigateDocument('ЗАкред_2005');
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Указания за подготовка на офертите 

1. Офертите трябва да се изготвят и представят в съответствие с изискванията на 

чл. 101 от ЗОП, на адреса на Възложителя: гр. Чепеларе, п.к. 4850, община Чепеларе, 

ул. „Перелик“ № 1, база „Елхица” - в срока посочен в Решението. 

1.1. Документите, информацията и данните в офертата се подписват само от 

лица с представителни функции, съгласно удостоверението за актуално състояние, или 

упълномощени за това лица. Във втория случай не се изисква представяне на 

нотариално заверен документ за упълномощаване за изпълнението на такива 

функции. 

1.2. Всички документи, съдържащи се в частите на офертата, да са подписани от 

лицето, представляващо участника. Когато са ксерокопия, да са заверени с гриф „Вярно 

с оригинала”, подпис на лицето, представляващо участника и мокър печат (при наличие 

на такъв). В случаите, в които участникът е обединение, което не разполага със 

собствен печат, върху документа може да бъде положен печат на един от участниците в 

обединението. 

1.3. Всяка оферта, за да отговаря на изискванията, трябва да бъде подадена 

съобразно приложените образци (чрез попълване на определените за това места), като 

общият документ остане непроменен. Не се приемат каквито и да е промени, направени 

чрез отстраняване на детайли и/или вписване на други; вписвания между редовете, 

изтривания или корекции на образците. Ако са извършени такива несъгласувани 

промени в документацията за участие и Образците на офертата, офертата става 

невалидна. 

2. Офертата следва да се представи в запечатана непрозрачна опаковка, от 

участника или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

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

възложителя, която се надписва по следния начин: 
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ДЕТСКА ГРАДИНА «ЧЕПЕЛАРЕ» 

 

град Чепеларе, п.к.4850, ул. «Перелик» № 1, 

Телефони: 0884271444; e-mail: odz_chepelare@abv.bg  

 

 

ОФЕРТА  

ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ: 

 

„Периодични доставки на хлебни изделия за нуждите на Детска градина 

„Чепеларе”, в рамките на 36 календарни месеца 

Име на участника: 

 

Участници в обединението (когато е приложимо): 

 

Пълен адрес за кореспонденция: 

 

Лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес: 

 

 

Официални езици – Официалният език на поканата, офертите на участниците и 

езикът на комуникация е български. 

С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички 

условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 

проекта на договор. 

 

Съдържание на офертата: 

Опис на документите (Образец № 6); 

1. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) в 

съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя; 

2. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 

Техническото предложение (Образец№ 2)  и всички приложения към него, се 

представят на хартиен носител. 

mailto:odz_chepelare@abv.bg
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art67&Type=201/
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2.  Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, 

свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, когато е приложимо Образец № 4; 

3. Декларация по чл. 40, ал. 3 от ППЗОП, Образец № 7; 

4. Декларация, за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от  ЗОП Образец № 5; 

5. Ценово предложение, което обхваща цена на придобиване и всички други 

предложения по показатели с парично изражение. 

Представя се попълнен Образец № 3, приложен в отделен запечатан непрозрачен 

плик, поставен в опаковката, с надпис „Предлагани ценови параметри“, като пликът е 

надписан с името на участника и предмета на поръчката, за която се подава 

оферта.   

Ценовото предложение, заедно с всички приложения към него се представя 

на хартиен носител-в оригинал. 

 

 

Указания за попълване на ЕЕДОП: 

В ЕЕДОП се предоставя информацията, изисквана от възложителя, и се посочват 

данни относно публичните регистри, в които се съдържат декларираните 

обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация; 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно в 

обществената поръчка и не използва капацитета на трети лица и подизпълнители, за да 

изпълни критериите за подбор, попълва и представя един ЕЕДОП. В случай на 

различие в декларираните обстоятелства, свързани с личното състояние или при 

необходимост от защита на личните данни, се попълва отделен ЕЕДОП за всяко или за 

някое от лицата. В случаите, когато се подава повече от един е-ЕЕДОП, 

обстоятелствата, свързани с критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, 

подписан от лице, което може самостоятелно да представлява участника 

(икономическия оператор). 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

капацитета на едно или повече трети лица, по отношение на критериите за подбор, 

представя отделен е-ЕЕДОП за всяко едно от третите лица. Третите лица трябва да 

отговарят на съответните критерии за подбор, за доказването на които участникът се 

позовава на техния капацитет и за тях не следва да са налице основанията за 

отстраняване от процедурата. Участникът (икономически оператор) попълва Раздел В 

„Информация относно използването на капацитета на други субекти“ на част ІІ от е-
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ЕЕДОП. Ако полето е попълнено с „Да“ се представя е-ЕЕДОП надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 от ППЗОП, за третите лица. В е-ЕЕДОП се посочва 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ, попълва се част ІІІ 

„Основания за изключване“ и част ІV „Критерии за подбор“ само по отношение на 

ресурса, който се предоставя за използване. 

Участник (икономически оператор), който участва самостоятелно, но ще ползва 

един или повече подизпълнители, представя попълнен отделен е-ЕЕДОП за всеки един 

от подизпълнителите. Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии 

за подбор съобразно вида и дела на поръчката, който ще изпълняват, и за тях не следва 

да са налице основания за отстраняване от процедурата. Участникът (икономически 

оператор) попълва Раздел Г „Информация за подизпълнители, чийто капацитет 

икономическият оператор няма да използва“ на част ІІ от е-ЕЕДОП. Ако полето е 

попълнено с „Да“ се представя ЕЕДОП за всеки подизпълнител надлежно попълнен и 

подписан от лицата по чл. 40, ал. 1 ППЗОП. В ЕЕДОП подизпълнителят/лите посочват 

информацията, изисквана съгласно раздел А и Б от част ІІ и попълват част ІІІ 

„Основания за изключване“. 

УТОЧНЕНИЕ: 

Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за повече от 

едно лице, всички лица подписват един и същ е-ЕЕДОП. Когато е налице необходимост 

от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани с личното 

състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се 

попълва в отделен е-ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. 

Указания за представяне на е-ЕЕДОП: 

ВАЖНО!!! В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки 

във връзка с § 29, т. 5, б. „а“ от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОП, 

считано от 01.04.2018 г. Единният европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) се представя в електронен вид по образец, утвърден с акт на 

Европейската комисия. Участниците задължително представят ЕЕДОП в 

електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на 

подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. 

Форматът, в който се предоставя документът не следва да позволява редактиране 

на неговото съдържание. Към настоящата документация са приложени два 

формата на е-ЕЕДОП – PDF (подходящ за преглед) и XML (подходящ за 

компютърна обработка). 

Възложителят предоставя образец на е-ЕЕДОП за настоящата обществена 

поръчка, чрез осигурената услуга. Системата е достъпна чрез Портала за 
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обществени поръчки, секция РОП и директно на адрес: https://espd.eop.bg/espd-

web/filter?lang=bg    

При подготовка на своите оферти и попълване на ЕЕДОП участниците следва да 

се придържат към изискванията, поставени в ЗОП, Документацията за обществената 

поръчка и обявлението за поръчка. 

С подаването на офертата се счита, че участникът се съгласява с всички 

условия на възложителя, в т.ч. и с определения срок на валидност на офертите, и с 

проекта на договора. 

 

 КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

„ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА“, ВЪЗ ОСНОВА НА КРИТЕРИЙ 

„ОПТИМАЛНО СЪОТНОШЕНИЕ КАЧЕСТВО/ЦЕНА”  

1. Критерий за оценка на офертите  

        Икономически най-изгодната оферта в настоящата процедура се определя въз 

основа на критерия посочен в чл. 70, ал. 2, т. 3 от ЗОП – оптимално съотношение 

качество/цена, което се оценява въз основа на цената, както и на срока за изпълнение 

          На оценка подлежи всяко предложение на допуснатите участници, 

отговарящо на изискванията на възложителя. 

        Класирането на допуснатите до участие оферти се извършва на база на 

получената за всяка оферта „Комплексна оценка”, като сума от оценките по 

определените в Методиката за оценка  показатели. 

2. Методика за определяне на комплексната оценка на офертите: 

         Настоящата методика съдържа точни указания за извършване на оценка по всеки 

показател и за определяне на комплексната оценка на офертата, включително за 

относителната тежест, която Възложителят дава на всеки от показателите за определяне 

на икономически най-изгодната оферта. Възложителят прилага методиката по 

отношение на всички допуснати до оценка оферти, за всички обособени позиции, без да 

я променя. 

         Настоящата обществена поръчка се възлага въз основа на икономически най-

изгодната оферта, определена във основа на критерия за оптимално съотношение 

качество/цена, определен съобразно следните показатели: 

https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
https://espd.eop.bg/espd-web/filter?lang=bg
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Показател  Максимален 

брой точки 

Относителна 

тежест 

Ценово предложение - Цп 100 40% 

Срок за доставка на предвидените хранителни 

стоки - Сд 

100 30% 

Срок за отстраняване на дефекти - Со 100 30% 

 

ВАЖНО! Ще бъдат предложени за отстраняване и няма да бъдат оценявани 

предложения в случаите, в които е налице поне едно от следните условия: 

 Не е отговорено на предварително обявените условия на поръчката, посочени в 

обявлението и/или документацията за участие, съгласно чл. 107, т. 2, буква „а“ от ЗОП, 

в т.ч. изискванията на Възложителя за съдържание на предложението за изпълнение на 

поръчката; действащото законодателство и/или действащи норми и стандарти; 

предмета на обществената поръчка; други условия/изисквания на Възложителя, 

посочени в обявлението и/или документацията за обществената поръчка; 

  Участникът е разписал предложението си за изпълнение на обществената 

поръчка в обхват, непокриващ минималните изисквания за съдържание по всеки 

подпоказател, поставени в настоящата методика за оценка и в документацията за 

обществената поръчка като цяло, същата ще се счита за непълна, несъответстваща на 

обявените от Възложителя условия, което е предпоставка за отстраняване на участника 

от процедурата. 

  Оценка по показател Ценово предложение – Цп:  

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва 

съгласно следната формула: 

 

       ЦПmin 

ОЦПN = –––––––––––– х 100, 

                                                ЦПN 

където: 

ОЦПN е оценка на ценовото предложение на участника N; 
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ЦПmin е най-ниската предложена от участник в процедурата цена за изпълнение на 

обществената поръчка (в лева, без ДДС); 

ЦПN е предложената от участника N цена за изпълнение на обществената поръчка (в 

лева, без ДДС). 

          Максималната стойност на ОЦПN е 100 точки и се дава на участника, предложил 

най-ниска цена. 

 Оценка по показател Срок за доставка на предвидените стоки - Сд:  

 1) Срокът за доставка на хранителните стоки е съгласно предложението на 

съответния участник и обхваща следния период от време: от потеглянето на 

съответното декларирано съобразно критериите за подбор превозно средство, 

превозващо съответните хранителни стоки, от съответния обект за производство и/или 

търговия с храни, до разтоварването, приемането и отчитането на съответните 

хранителни стоки, включително. 

 2) Същият не може да бъде по-кратък от 20 (двадесет минути), считано от 

потеглянето. 

3)  Срокът за доставка се посочва от участниците в минути и следва да бъде цяло 

число. 

Оферти с предложен срок за доставка, по-кратък от 20 /двадесет/ минути, 

няма да бъдат оценявани, а участниците, представили такива оферти ще бъдат 

отстранени от участие в процедурата. 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва 

съгласно следната формула: 

 

       Сдmin 

ОСдN = –––––––––––– х 100, 

                                                СдN 

където: 

ОСдN е оценка на предложението за срок за доставка на участника N; 

Сдmin е най-ниският предложен от участник в процедурата срок за доставка; 

СдN е предложеният от участника N срок за доставка. 
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          Максималната стойност на ОСдN е 100 точки и се дава на участника, предложил 

най-кратък срок за реакция. 

 

 Оценка по показател Срок за отстраняване на дефекти - Со:  

1) Срокът за отстраняване на установен дефект/неизправност по отношение на 

изискванията на Възложителя, заложени в техническата спецификация, свързани с 

доставяните хранителни стоки, е времето, за което участниците предлагат да бъде 

отстранен/о установен/о дефект/несъответствие или да бъдат заменени съответните 

хранителни стоки.  

2) Срокът за отстраняване на дефект/несъответствие, респ. замяна, започва да тече 

от момента на получаването на потвърждение от представител на участника и е до 

отстраняване на установения/то дефект/несъответствие или замяна на 

съответната/ите хранителна/и стока/и, непокриваща/и изискванията, заложени в 

техническата спецификация и договорът за обществена поръчка.  

3) Срокът за отстраняване на дефект/несъответствие, респ. замяна,   е в съответствие 

с предложението на съответния участник и се определя и посочва в минути, но не може 

да бъде по-кратък от 20 (двадесет) минути, считано от момента на получаването на 

уведомление за установен дефект. 

Оферти с предложен срок за отстраняване на дефекти, по-кратък от 20 

(двадесет) минути, няма да бъдат оценявани, а участниците, представили такива 

оферти ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

Оценката по този показател за всеки отделен участник в процедурата се извършва 

съгласно следната формула: 

 

       Соmin 

ОСоN = –––––––––––– х 100, 

                                                СоN 

където: 

ОСоN е оценка на предложението за срок за отстраняване на дефекти на участника N; 

Соmin е най-ниският предложен от участник в процедурата срок за отстраняване на 

дефекти; 
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СоN е предложеният от участника N срок за отстраняване на дефекти. 

          Максималната стойност на ОСоN е 100 точки и се дава на участника, предложил 

най-кратък срок за отстраняване на дефекти. 

 Комплексна оценка – КО: 

Комплексната оценка се изчислява за всеки отделен участник по следния начин: 

 

КОN = ОЦПN х 0,40 + ОСдN х 0,30 + ОСоN х 0,30 

       Когато получените оценки по отделните показатели и комплексната не са цели 

числа, а десетични дроби, те следва да се закръглят до втория знак след десетичната 

запетая. 

       Максималната стойност на КОN е 100 точки. 

 

 ПРЕГОВОРИ 

На основание чл. 103 от ЗОП във връзка с чл. 64, ал. 1, т. 4 от ППЗОП, 

назначената от Възложителя комисия за провеждане на процедурата ще проведе 

преговори с всеки един от участниците подали оферти, на 21.11.2019 г., от 14:00 часа, в 

сградата на база „Елхица“, ДГ „Чепеларе“, находяща се на адрес: гр. Чепеларе, ул. 

„Перелик” № 1.  

Комисията за провеждане на процедурата определя поредността, на провеждане 

на преговорите чрез жребий, на който могат да присъстват представители на 

поканените участници.  

Комисията провежда преговори с всеки от участниците поотделно, в лицето на 

техните законни и/или упълномощени (може и без нотариална заверка на 

пълномощното) представители, като се придържа точно към първоначално 

определените условия и изисквания за изпълнение на поръчката.  

Резултатите от преговорите се отразяват в протокол, който се подписва от 

комисията и от участника.  

Комисията не оповестява постигнатите договорености с участник пред 

останалите участници освен с негово изрично съгласие.  
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Комисията прилага чл. 72 от ЗОП когато установи, че предложението на някой 

от участниците, постигнато в резултат на преговорите, е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по 

същия показател за оценка. 

След провеждане на преговорите комисията изготвя доклад, който съдържа 

информацията по чл. 60, ал. 1 от ППЗОП. 

 

 

 

         Класиране на участниците: 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия.   

Когато комплексните оценки на две или повече оферти са равни, с предимство 

се класира офертата, в която се съдържат по-изгодни предложения, преценени в 

следния ред:   

1. по-ниска предложена цена;   

2. по-изгодно предложение за размера на разходите, сравнени в низходящ ред 

съобразно тяхната тежест;   

3. по-изгодно предложение по показатели извън посочените по т. 1 и 2, сравнени 

в низходящ ред съобразно тяхната тежест.    

Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между 

класираните на първо място оферти, ако участниците не могат да бъдат класирани в 

съответствие с предходния абзац или ако критерият за възлагане е най-ниска цена и 

тази цена се предлага в две или повече оферти. 

 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

 

1. Сключване на договор за обществена поръчка. 

След влизането в сила на решението за избор на изпълнител страните уговарят 

дата и начин за сключване на договора. 

Договорът се сключва при условията на чл. 112 от ЗОП. 

1. Възложителят сключва с определения изпълнител писмен договор за 

обществена поръчка, при условие че при подписване на договора определеният 

изпълнител: 

 представи документ за регистрация в съответствие с изискването по 

чл. 10, ал. 2; 

javascript:%20Navigate('чл58_ал2_т1');
javascript:%20Navigate('чл58_ал2_т2');
javascript:%20Navigate('чл58_ал2');
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art10_Al2&Type=201/
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 представи документи, удостоверяващи липсата на основанията за 

отстраняване от процедурата, както и съответствието с поставените 

критерии за подбор, включително за третите лица и 

подизпълнителите, ако има такива; 

 представи определената гаранция за изпълнение на договора; 

 извърши съответна регистрация, представи документ или изпълни 

друго изискване, което е необходимо за изпълнение на поръчката 

съгласно изискванията на нормативен или административен акт и е 

поставено от възложителя в условията на обявената поръчка. 

2. Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо 

място: 

 откаже да сключи договор; 

 не изпълни някое от условията по ал. 1, или 

 не докаже, че не са налице основания за отстраняване от процедурата. 

3. В случаите по т. 2 възложителят може да измени влязлото в сила решение в 

частта за определяне на изпълнител и с мотивирано решение да определи втория 

класиран участник за изпълнител. 

4. Договорът трябва да съответства на проекта на договор, приложен в 

документацията, допълнен с всички предложения от офертата на участника, въз основа 

на които последният е определен за изпълнител на поръчката. Промени в проекта на 

договор се допускат по изключение, когато е изпълнено условието по чл. 116, ал. 1, т. 7 

и са наложени от обстоятелства, настъпили по време или след провеждане на 

процедурата. 

5. Задължителното минимално съдържание на договора се определя с 

правилника за прилагане на закона. 

6. Възложителят сключва договора в едномесечен срок след влизането в сила 

на решението за определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато 

предварително изпълнение на това решение, но не преди изтичане на 14-дневен срок от 

уведомяването на заинтересованите кандидати и/или заинтересованите участници за 

решението за определяне на изпълнител. 

7. Възложителят няма право да сключи договор с определения изпълнител 

преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато 

предварително изпълнение или когато процедурата е открита на основание чл. 79, ал. 1, 

т. 4, чл. 138, ал. 1, чл. 164, ал. 1, т. 3 или 4, или чл. 182, ал. 1, т. 1. 

8. В случаите по т. 1 възложителят няма право да изисква документи: 

1. които вече са му били предоставени;  

apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art116_Al1_Pt5&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art79_Al1_Pt4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art79_Al1_Pt4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art138_Al1&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art164_Al1_Pt3&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art164_Al1_Pt4&Type=201/
apis://Base=NARH&DocCode=41765&ToPar=Art182_Al1_Pt1&Type=201/
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2. до които има достъп по служебен път или чрез публичен регистър;  

3. които могат да бъдат осигурени чрез пряк и безплатен достъп до 

националните бази данни на държавите членки. 

 

ДРУГИ УКАЗАНИЯ 

 

1. За въпроси, свързани с провеждането на процедурата и подготовката на 

офертите от участниците, които не са разгледани в документацията, се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки и други относими нормативни актове.  

2. Възложителят предоставя неограничен, пълен, безплатен и пряк достъп чрез 

електронни средства до документацията за обществената поръчка. 

3. Страните се задължават предоставените лични данни да бъдат използвани 

единствено и само за целите на настоящият договор и ще се обработват, съхраняват и 

предоставят само и единствено по реда, предвиден в Регламент (ЕС) 2016/679/. 

4. За всеки посочен стандарт в настоящата документация, да се чете или 

еквивалент. 

За позовани недатирани /отменени/ стандарти се прилага актуална версия на 

съответния стандарт, включително всички негови изменения действащи към момента 

на обявление на обществената поръчка или еквивалент. 

Навсякъде в документацията за обществена поръчка и приложенията към нея, 

където се съдържа посочване на регистър, документ за право на изпълнение на 

конкретна дейност или правно основание за извършване на конкретна дейност да се 

чете и разбира „аналогична/и, в зависимост от законодателството на държавата, в която 

чуждестранният участник е установен“.   

Навсякъде в техническата спецификация или в други части на документацията за 

участие, където се съдържа посочване на конкретен модел, източник, процес, търговска 

марка, патент, тип, произход, стандарт или производство да се чете и разбира „или 

еквивалент“. 

5. Всяко решение на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата 

законосъобразност пред Комисията за защита на конкуренцията. На обжалване 

подлежат и действия или бездействия на Възложителя, с които се възпрепятства 

достъпът или участието на лица в процедурата. 

5.1. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 

Възложителя, чието решение се обжалва. 
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5.2. Производството по обжалване решенията на Възложителя, негови действия 

и бездействия протича по реда на чл. 196 и сл. от ЗОП. 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ 

Общо описание на предмета на поръчката 

ДГ гр.Чепеларе осъществява ежедневно хранене на деца от 0 до 7 годишна възраст 

в собствена кухня, намираща се на ул. „Перелик” № 1 в град Чепеларе. Това налага 

своевременно снабдяване с качествени хлебни изделия, наричани по-долу з краткост 

„хранителни продукти”/ „храни”/ „продукти”, съгласно изискванията по БДС, ЗХ и 

изискванията за рационално детско хранене. 

Целта на договора, който ще се сключи с избрания Изпълнител/и на обществената 

поръчка е да бъдат осигурени качествени хлебни изделия за децата в ДГ гр.Чепеларе. 

Хлебните изделия трябва да се доставят до склада на Възложителя, намиращ се в 

град Чепеларе, ул. „Перелик” № 1, да са с доказан произход и високо качество, 

отговарящо на настоящата техническа спецификация, в заявеното количество. 

 

Изисквания към изпълнителя 

1.   Обектите за производство и/или търговия на едро с храни трябва да са 

регистрирани по реда на чл. 12 от Закона за храните.  

2. Доставените хранителни продукти трябва да бъдат придружени със стокова 

разписка (фактура) и да отговарят на посочените количества, цена и 

качество. Освен това е необходимо да са придружени със сертификат за 

произход. 

3. При констатиране на несъответствие в количествата, качеството или цената 

на доставените продукти, доставката подлежи на рекламация за сметка на 

доставчика. Констатираната като такава стока трябва да се подмени в 

предложения от съответния участник срок за отстраняване на дефекти.  

4. Липсващото количество да се набави в предложения от участника срок за 

отстраняване на дефекти.  

5. Доставяните хранителни продукти трябва да са екстра или първо качество, да 

отговарят на действащите стандарти, като при установено отклонение, 

същите трябва да бъдат подменени напълно в рамките на срока за 

отстраняване на дефекти, предложен от участника.  

6. Гаранционния срок на доставените продукти (към момента на доставката) 

трябва да бъде не по-малък от 70 % от остатъчния срок на годност. 
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Изисквания към доставката 

1. Доставките следва да се осъществяват със специализирани транспортни средства 

за пренос на храни, които са вписани в регистър воден от ОДБХ (Областна 

дирекция за безопасност на храните). Хранителните продукти трябва да се 

транспортират съгласно нормативните изисквания за транспорт на храни от 

животински и неживотински произход. При необходимост, превозните средства 

за транспорт на храни, да се осигурят с оборудване за поддържане и 

наблюдаване на температурите, необходими за съхранение на храните.  

2. Доставките следва да се осъществяват чрез технически средства, гарантиращи 

качественото и срочното изпълнение – хранителните продукти да се 

произвеждат и съхраняват в бази и да се доставят с транспортни средства, 

отговарящи на нормативно установените изисквания и предписанията на 

специализираните контролни органи.  

3. Доставките на хранителните продукти ще се извършват периодично, по 

предварително подадена заявка (по телефон, по факс, e-mail и др.), в количества 

и обем, съгласно конкретните нужди на Възложителя. 

4. Доставките следва да се осъществяват в рамките на работното време на 

съответните обекти. При необходимост, с подаването на заявката, може да бъде 

уговарян и конкретен час на доставка.  

5. Изпълнителят е длъжен да доставя хранителните продукти в предложеният от 

него срок за доставка след подаване на конкретната заявка от съответния обект.  

6. Възложителят не поема задължение да заявява всички хранителни продукти, 

включени в техническите спецификации.  

 

!!! ЗАБЕЛЕЖКА – Под никакъв предлог предлаганите ценови параметри не 

трябва да се съдържат в документи, различни от утвърдения образец за ценовото 

предложение на участника. 

 

Видове  хранителни продуктии изискваното количество за срока на договора 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

ХЛЯБ 

 

Мярка 

Про

гн. 

кол

ичес

тво 

1.  Хляб „Добруджа”   по БДС стандарт  - 

рязан 

Бр. 2760 

2.  Пълнозърнест хляб по БДС стандарт- 

рязан 

Бр. 2100 
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Нормативни изисквания 

Закон за храните; Наредба № 2/07.03.2013 г.за здравословно хранене на децата на 

възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни; Наредба № 

6/10.08.2011 г.за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детските 

заведения; Наредба № 37/21.07.2009 г.за здравословно хранене на учениците; Наредба 

№ 8/04.12.2018 г.за специфичните изисквания към безопасността и качеството на 

храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия 

на дребно на територията на училищата и детските заведения, както и към храни, 

предлагани за организирани мероприятия за деца и ученици; Наредба № 1/26.01.2016 г. 

за хигиената на храните; Наредба № 9/16.03.2001 г. за качеството на водата 

предназначена за питейно – битови цели; Наредба № 5/09.02.2015 г. за определяне на 

максимално допустимите количества на някои замърсители в храните; Наредба № 

4/03.02.2015 г. за изискванията към използваните добавки в храните; Наредба № 

2/23.01.2015 г.за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във 

или върху храни; Наредба № 2/23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаса, 

предназначени за контакт с храни; Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за 

търговия с яйца /ако е приложимо/; Наредба № 16/28.05.2010 г. за изисквания за 

качество и контрол на пресни плодове и зеленчуци /ако е приложимо/ Наредба за 

изискванията за етикетирането и представянето на храните; Наредбата за изискванията 

към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и 

малки деца; Регламент 1169/2011 г. на Европейския парламент и на Съвета за 

предоставяне на информация на харните на потребителите; Регламент 178/2002 г.за 

установяване на общите принципи и изискванията законодателството в областта на 

храните, за създаване на Европейски орган за безопасност на храните и за определяне 

на процедури относно безопасността на храните; Регламент 852/2004 г. относно 

определяне на специфични хигиенни правила за храните от животински произход; 

Регламент 1069/2004 г. за установяване на здравни правила относно странични 

животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от 

човека. 

Хранителните продукти трябва да отговарят и на всички приложими актове 

на Европейския съюз, както и на всички останали наредби и правилници, 

уреждащи действието на горепосочените нормативни документи на национално 

ниво. 

 

 Актуализация на цените  

Предвижда се възможност за актуализиране на единичните цени, при изменение 

на пазарните цени на продуктите, което ще се извършва по следната схема.  

Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва във всеки отделен 

случай на базата на представен бюлетин на „Национален статистически институт” 

и/или еквивалент, валиден за регион Пловдив по формулата:  

Ц = Кц х Бц, където: 
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Ц е новата цена на доставката;  

Кц е коригиращ коефициент на цената, който се формира, съгласно следното 

правило.  

Изпълнителят (все още участник) ще осигури валиден към датата, определена за 

краен срок за подаване на оферти, бюлетин на „Национален статистически институт” с 

осреднената цена за продуктите на едро за област Пловдив или еквивалент и по този 

бюлетин ще бъде изчислено съотношението между предлаганата от избрания 

изпълнител единична цена на всеки един продукт и цената за съответния продукт по 

бюлетина. Това съотношение ще представлява процента отстъпка или надценка за 

съответния продукт и ще се запази постоянен за целия срок на договора. Този процент 

отстъпка/ надценка представлява коригиращият коефициент. Така формираният 

процент отстъпка/надценка служи за актуализация на единичните цени за целия срок на 

изпълнение на договора. Бц – базовата цена, посочена в представения бюлетин на 

„Национален статистически институт” и/или еквивалент за регион Пловдив към 

момента осреднена цена на едро на хранителни продукти. 

Всяка от страните по договора ще може да отправя писмена покана за 

актуализация на цените с приложен към същата бюлетин на „Национален 

статистически институт” и/или еквивалент валиден за регион Пловдив и обосновка за 

исканата актуализация. В срок до 5 дни от получаване на поканата страните, в случай 

че видно от приложения бюлетин е налице необходимост от актуализация поради 

изменение на пазарните цени, подписват двустранен протокол за актуализация, в който 

посочват актуализираните цени на съответните хранителни продукти, който заедно с 

бюлетина, на който се основава актуализацията, става неразделна част от договора за 

изпълнение.  

Забележка – не може да се прави актуализация на цените при вече фактурирана и 

подлежаща на заплащане доставка! 

 

Важно! 

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

стандарт, спецификация, техническа оценка, техническо одобрение или 

технически еталон следва съгласно чл.48, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е 

допълнено с думите „или еквивалентно/и“.  

Всяко посочване в настоящите спецификации и приложенията към тях на 

конкретен модел, източник или специфичен процес, който характеризира 

продуктите или услугите, предлагани от конкретен потенциален изпълнител, 

търговска марка, патент, тип или конкретен произход или производство, което би 

довело до облагодетелстване или елиминиране на определени лица или някои 

продукти, следва съгласно чл.49, ал.2 от ЗОП да се чете, съответно да е допълнено 

с думите „или еквивалентно/и“. 


