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У К А З А Н И Я

ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 
И УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ ВОБЯВАТА
ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА 

Пълно описание на поръчката и техническа спецификация

л ПВРДмет на поръчката Комплексна доставка на хранителни продукти за 
детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на Д К  на 
територията на район “Младост“ ' ^

НаСТ0ЯЩаТа общесувена поръчка има за цел да осигури доставка на хранителни 
родукти за детска кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на 

ДК на територията на район “Младост“, гр. София.
За да се приготви и предостави на децата здравословна и вкусна храна, следва да се 

осигури ритмичната доставка на гарантирано качествени продукти.
Във връзка с горната цел се обявява настоящата процедура- събиране на оферти с 

обява за определянето на доставчик, който е натрупал опит в дейността -  предмет на 
поръчката и притежава добра репутация, базирана на надеждното изпълнение от негова 
страна на по-рано сключени договори със същия предмет

Основен код по CPV15800000 Различни хранителни продукти 
Допълнителни кодове по CPV 
15100000-9 Месо и месни продукти 
15221000-3 Риба, замразена 
15500000-Млечни продукти 
15810000- Хляб, хлебни изделия и продукти
0.}20000-Зърнени култури, картофи, плодове и черупчести плодове 
15j 00000 - Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани 
15870000 - Хранителни подправки и сосове 

15851000 - Макаронени изделия 
15831000 - Захар 
03142500 - Яйца 
1541 1200 - Олио за готвене

Прогнозна стойност на поръчката: 69700.00 /шестдесет и девет хиляди и 
седемстотин/ лева без ДДС.

В офертите си участниците оферират единични цени, като договорът се сключва за 
цена не повече от посочената прогнозна стойност.



сградата на 6hS  О/Г? 1?0У Н е Н СофиД’ С 0 Район -Младост“, Детска кухня в сградата на бивше ОДЗ № 29 -  ж.к. „Младост-1 ” до раздавателни пунктове в:
2.

3.

Детска градина № 1 

Детска градина № 28

Детска градина № 56 

Детска градина № 59 

Детска градина № 75 

Детска градина № 76

С рок на поръчката- дванадесет календарни месеца, считано 
договора. от датата на подписване на

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВАТА
В обявата за възлагане на обществена поръчка може да участват като участници 

български или чуждестранни физически или юридически лица. включително техни
К0ИТ° 0ТГ0ВарЯТ на посочени в Закона за обществените поръчки

q " акона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ) 
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален

0 ^ д а 1 ^ № С Т Л Т Ж ? ,,ГГе С ТЯХ ЛИЦЗ И Т6ХНИТе действителни собственици (ДИФОДРЮПДРСТЛТДС), както и на изискванията на Възложителя, посочени в 
настоящата обява за поръчка.

1 .Изисквания за лично състояние на участниците
1.1 .Възложителят отстранява от участие в обявата за възлагане на обществената поръчка 
участник, които не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и 7от ЗОИ. Не може да 
участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или 
юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от 
обстоятелствата по чл. 54 , ал. I, т. 1 -т и 7от ЗОИ.

Съгласно чл. 54, ал. 1 от ЗОП, не може да участва в процедура за възлагане на
обществена поръчка и Възложителят следва да отстрани от участие всеки участник 
когато:
• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпления по чл. 

108а, чл. 159а- 159 г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194-217, чл. 2 1 9 -252 , чл. 2 5 3 -260 , чл. 301 -  
307, чл. j 2 1,321 а и чл. 352 — 353е от Наказателния кодекс.

• е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление 
аналогично на гореизброените в друга държава членка или трета страна.

• 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 участника или 
аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 
законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато
разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт 
които не е влязъл в сила.

* е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП
• е установено, че:
- е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор:
- не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор.
• е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно 

решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118.

T n J 28’ ЧЛ' 245 И ЧЛ' 301 ~ 305 °Т Кодекса на тРУДа или други аналогични 
адължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на 

държавата, в която участникът е установен.

• е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
Съгласно чл. 54, ал. 2 ЗОП основанията по ал. 1, т. 1,2 и 7 се отнасят за лицата, които

редставляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи. ’ 

ъгласно чл. 54, ал. 3 ЗОП ал. 1, т. 3 не се прилага, когато размерът на неплатените 
дължими данъци или социално осигурителни вноски е не повече от 1 на сто от сумата на 
годишния оощ оборот за последната приключена финансова година.

1-2-С™ Н0 чл- 56’ ал- 1 от ЗОП Участник, за когото са налице основания по чл. 54 
ал. I от ЗОП има право да представи доказателства, че е предприел мерки, които 
гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за 
отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:

• 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.

• е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, 
настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение.

• 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.

Съгласно чл. 56, ал. 2, 3 и 4 от ЗОП възложителят може да прецени, че предприетите 
от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата надеждност и да не го
отстрани от процедурата, като мотивира решението си за обявяване на класирането или за 
прекратяване на процедурата.

Съгласно чл. 56, ал. 5 от ЗОП, когато участникът е лишен от правото да участва в 
процедури за обществени поръчки с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 
законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден актът, 
същият няма право да използва предвидената в ал. I възможност за времето, определено с 
присъдата или акта.



1.4. Съгласно чл. 58, ал. 1 от ЗОП в случай, че бъде избран за изпълнител на 
обществената поръчка, участникът доказва липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. I от 
o(Jl I, като представя следните документи:

• за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП- свидетелство за съдимост
• за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП- удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника
• за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП- удостоверение от органите на 

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Съгласно чл. 58, ал. 2 ЗОП когато в удостоверението по ал. 1, т 3 се съдържа 

информация за влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение за 
нарушение по чл. 54, ал. I, т. 6 от ЗОП. участникът представя декларация, че нарушението 
не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. У

Съгласно чл. 58 ал. 6 ЗОП възложителят няма право да изисква представянето на 
документите по чл.58. ал. I от ЗОП, котато обстоятелствата в тях са достъпни чрез 
публичен безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от 
компетентния орган на възложителя по служебен път.

Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка на
Г ИСТРИРЗНИ В Юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 

рзаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което
У ства дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим освен
Г н а н с Т Ие Н3 ИЗКЛЮЧ£НИЯта <“ а -  чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственица

ипсата на обстоятелствата се удостоверява с декларация по чл. 3, т 8 и чл 4 от
ю ГсНл „ к п и Г Г 0МГ еСКИТе " финанс° вите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици по Образец № 10.

2. Критерии за подбор -  Възложителят не поставя изисквания към 
участниците, свързани с икономическото и финансовото им състояние. Критериите за 
подбор по чл. 59 и сл. от ЗОП са от следните две групи:

2.1. Годност за упражняване на професионална дейност - Участникът 
следва:

2.1.1. да е вписан в Търговския регистър /за еднолични търговци и търговски 
дружества/ или да е вписан в Регистър БУЛСТАТ и данъчно регистриран в НАП /за 
обединения -  дружества по ЗЗД, като удостоверенията за вписване в регистър Булстат и за 
данъчна регистрация в НАП се представят преди сключването на договора, съгласно чл. 70 
от ППЗОП/, като предметът му на дейност да съответства на предмета на поръчката.

2. 1.2 . да разполага с поне I обект /собствен, нает или предоставен от трето лице за 
целите на обществената поръчка в съответствие с чл. 65 от ЗОП/ за търговия на едро с 
храни от животински и от неживотински произход, включващо списък на групите храни 
по предмета на обществената поръчка, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. В 
удостоверенията за търговия с храни да бъде отбелязано, че кандидата отговаря на 
изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004, а за храни и от животински произход и на 
Регламент (ЕО) 853/2004.



Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, изпълнението на това 
изискване се доказва от съответния участник в обединението, който съгласно договора за 
създаването му ще доставя съответните продукти. За подизпълнителите горното изискване 
важи съобразно вида на дейностите, които ще изпълняват. В изпълнение на това изискване 
участникът може да се позовава на капацитета на трети лица по реда на чл. 65 от ЗОП.

За чуждестранни участници изискванията за вписване в съответните регистри е 
изпълнено, ако са вписани в аналогични регистри, съгласно законодателството на 
държавата членка, в която са установени /чл. 60, ал. 1 от ЗОП/.

За доказване на горните обстоятелства следва да се представят удостоверения 
издадени от съответните компетентни органи /Агенция по вписванията, НАП БАБХ или 
аналогични -  за чуждестранните участници/ и декларации по чл. 65, ал .’з от ЗОП 
подписани от третите лица за поетите от тях задължения.

2.2. Технически и професионални възможности
2.2.1 Участникът следва да е изпълнил през последните 3 години, считано от 

датата на подаване на офертата, минимум една доставка включваща хранителни 
продукти, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка с 
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство ’за 
извършената доставка. За „идентични или сходни с предмета на обществената 
поръчка ще се считат дейности по доставка на хранителни продукти, включващи най- 
малко следните продукти: риба. млечни продукти, месни продукти, плодове и
изделия^ И К° НСеР пакетиРани (варива, подправки и бакалия) и захар и захарни

Да посочи публичен регистъп 

В която същия т ^ п р с о ч и описание, период, какго и обша Стойно., „„

2.2.2 Участникът следва да разполага с поне 1 хладилно транспортно средство 
/собствено, наето или предоставено от трето лице на основание чл. 65, ал. 1 от 
ЗОП за целите на обществената поръчка/, регистрирано в БАБХ за превоз на 
съответната група храни.

, -  доказваие ^  това обстоятелство участникът следва да ппедстааи
у оспюверение за регистрация на транспортно средство от руганите на БАЕХ 
[българска Агенция по Безопасност на Храните) и колие на вегистватюнни талони на 
превозните средства, договор за наем на транспортно суедство или двуг документ. 
( оказващ, че участника разполага е изискваното транспортно средство, декларация от 
третото лице по чл. 65, ал. 3 от ЗОП за поетите от него задължения, във връзка е 
обществената поръчка.

2-2-3 Участникът следва да притежава поне 1 валиден сертификат за съответствие 
със стандартите за системи за управление на KanecTBOToEN ISO 9001, EN  ISO 
22000, HACCP или други доказателства за въведени еквивалентни мерки за 
осигуряване на качеството -  това обстоятелство се доказва с представянето на 
копие от сертификата.

Съгласно чл. 66 от ЗОП участникът може да ползва подизпълнители при 
изпълнението на обществената поръчка, като посочените в офертата подизпълнители 
следва също да отговарят на изискванията на възложителя по отношение на лично



състояние, критериите за подбор и другите специфични изисквания за допускане до 
участие в процедурата, съобразно вида на дейностите, които ще изпълняват.
J Специфични основания за отстраняване

От участие в обществената поръчка се отстранява участник, за когото са налице 
едно или повече обстоятелства по чл. 54, ал.1, т.1-5 и 7 и чл. 107 ЗОП, в т.ч. специфичните 
основания за отстраняване, предвидени от Възложителя в документацията за участие.

II. ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЯВАТА

1.Съдържание на документацията:
1.1. Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП'
1.2. Техническа спецификация;
1.3. Указания за подготовка на офертите и участие в обществената поръчка'
1.4. Образци на документи:
Образец № 1 -  Декларация по чл. 97. ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл 
54, ал. 1,т. 1,2 и 7 от ЗОП; '
Образец № 2 -  Декларация по чл. 97. ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл 
54, ал. 1,т. 3 -5  от ЗОП; '
Образец № 3 - Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането 
на пари; ^
Образец № 4 . Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101 ал 
11 от ЗОП; ’ '
Образец № 5 - Техническо предложение за изпълнение на поръчката;
Образец № 6 - Ценово предложение и Образец № 6.1 
Образец № 7 — Списък на доставките;
Образец № 8 - Списък на оборудването;
Образец № 9 - Списък на обектите;
Образец № 10 -  Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения е дружествата.

1.5. Проект на договор.
2. Публичен достъп до документацията за участие, в т.ч. до образците на документите 

е осигурен чрез публикуването им в профила на купувача на следния интернет
a4pec:http://mladost.bg/categor\7o6mecTBeHH-nopT4KH/.

3. В срок до 3 дни преди изтичането на срока за получаване на офертите лицата могат 
да поискат писмено от Възложителя да даде разяснения по условията на поръчката. 
Възложителят публикува разясненията в Профила на купувача най-късно на следващия 
работен ден, без да посочва лицето, което ги е поискало (чл. 189 от ЗОП).

Ш.ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 
обявените от Възложителя условия (чл. 39, ал. 1 от ППЗОП).

http://mladost.bg/categor/7o6mecTBeHH-nopT4KH/


Съгласно чл. 101 от ЗОП:
Офертите се изготвят на български език.
До изтичането на срока за получаване на офертите всеки участник в обявата може да 

промени, допълни или оттегли офертата си.
Всеки участник има право да представи само една оферта.
Едно физическо или юридическо лице може да участва в обявата само в едно 

качество -  като самостоятелен участник, като участник в едно обединение като 
подизпълнител на един от участниците или като трето лице, предоставящо капацитета си 
на един от участниците.

2. Всяка оферта задължително трябва да съдържа (чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП):
2 .1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, по реда на тяхното 
подреждане, подписан и подпечатан;
2 .2 . Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54,
ал. I, т. I, 2 и 7 от 3011 -  Образец № 1 /оригинал/. Подписва се от всички 
лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
2 .3 . Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, 
ал. 1, т. 3 -  5 от ЗОП -  Образец № 2 /оригинал/. Подписва се само от лице, 
имащо правомощия да представлява самостоятелно кандидата. При 
представителство „само заедно “ декларацията се представя подписана от 
всички съпредставляващи.
2 .4 . Декларация по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на 
пари - Образец № 3 /оригинал/. Подписва се само от лице, имащо 
правомощия да представлява самостоятелно кандидата. При 
представителство „само заедно " декларацията се представя подписана от 
всички съпредставляващи.

Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл. 101, 
ал. 11 от ЗОП- Образец № 4 /оригинал/. Подписва се само от лице, имащо 
правомощия да представлява самостоятелно кандидата. При 
представителство „само заедно" декларацията се представя подписана от 
всички съпредставляващи.

2 .6 . Декларация по чл. 3, т. 8 и чл. 4 от Закона за икономическите 
и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 
преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните 
действителни собственици Образец № 10 /оригинал/.

2 .7 . Документи по чл. 56, ал. I от ЗОП за доказване на 
предприетите мерки за надеждност — ако е приложимо;

2 .8 . Списък на доставките, които са идентични или сходни с 
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, 
считано ог датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите 
и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка - Образец №
7 /оригинал/.

2 .9 . Списък на оборудването, което ще се използва при изпълнение 
на поръчката - Образец № 8 /оригинал/.

2 .10 . Списък на обектите, които ще се използват при изпълнение на 
поръчката - Образец № 9 /оригинал/.



O T K o i^ 'n n , договора за обединение, съдържащ разпоредби
относно правата и задълженията на участниците в обединението 
разпределението на отговорността между тях, дейностите, които ще изпълнява 
всеки член на обединението, представителството на обединението /водещ 
партньор/ - ако е приложимо;
п  2' 12' Техническо предложение за изпълнение на поръчката - 
Образец № 5 /оригинал/, е приложен към него оригинал на нотариално 
заверено пълномощно на лицето, подписало офертата, в случай че не е 
законният представител на участника.
* Към техническото предложение по Образец №5 у частниците трябва да
представят Концепция за управление на критичните точки при изпълнение 
на веществената поръчка.
Концепцията следва да съдържа мерки за управление на следните, 
дефинирани от Възложителя критични точки, които могат да възникнат 
при изпълнение на поръчката:
1- Закъснение на доставките:

Невъзможност да се доставят съответстващи на изискванията 
хранителни продукти;

3. Липса на средства за обезпечаване на доставката или на част от 
нея;

Невъзможност да се спазват изискванията за транспорт на храни; 
У Замърсяване на храните при съхранение и транспорт;
6. Съхранение на храните в неподходящо помещение;

Ненавременна реакция при рекламация за явни и/или скрити 
недостатъци на продуктите;
8. Ненавременна реакция при изпълнение на допълнителни заявки;
9. Проблеми при снабдяване с хранителни продукти от производителя.

. частникът трябва да предложи цялостна концепция за управление и оценка 
на критичните точки, идентифицирани от Възложителя. Концепцията 
следва да отчита възможните аспекти на проявление, области и сфери на 
влияние, следва да оценява вероятността от настъпване за всяка една от 
описаните критични точки и да оценява степента на въздействието й върху 
изпълнението на обществената поръчка, като оценките следва да 
съдържат конкретика и да са обвързани със спецификата на доставката. В 
концепцията следва да се съдържат предложени ефективни и адекватни 
контролни дейности, като всяка една от критичните точки да е 
съпроводена с предложени от участника конкретни мерки за 
недопускане/предотвратяване настъпването на критичните точки и 
съответно адекватни дейности по отстраняване и управление на 
последиците от настъпването им с предложена организация и ресурси;



—



Офертите на участниците, които не отговарят на изискванията на
Възложителя, не се допускат до следващ етап и се отстраняват от 
участие.

2.13. Ценово предложение -  Образец № 6 /оригинал/, датиран, 
подписан и подпечатан от представляващия участника 

*Към ценовото предложение по Образец № 6. което се представя на хартиен носител 
участниците задължително представят и на електронен носител в Excel формат, съгласно 
приложеният образец № 6.1 ! ’ dLHO

3. Срок на валидност на офертата
Срокът на валидност на офертата е времето, през което участникът е обвързан с 

условията на представената от него оферта. н

на офертатГ™ ™ ^  ВЗЛИДНЗ 33 СР° К °Т 3 МеС<Ща °Т КраЙНИЯ срок 33 полУчаване

IV. ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА

Съгласно чл. 47 от ППЗОП участникът представя офертата си 
непрозрачна опаковка, върху която се посочват: в запечатана

• Наименованието на участника, вкл. участниците в обединението, когато е 
приложимо;

• Адрес за кореспонденция, телефон и електронен адрес;
• Наименованието на поръчката, за която се подава офертата.

Опаковката включва всички документи, посочени в Раздел III, т. 2.I до 2.12 вкл
Всички копия на документи трябва да бъдат заверени с „Вярно с оригинала”, подпис

и печат на фирмата на всяка страница. Всички документи трябва да се представят на 
български език или в официален превод на български език.

Запечатаната непрозрачна опаковка, съдържаща всички изискуеми документи, се 
подава от представляващия участника или от упълномощено от него лице, лично или чрез 
пощенска или куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адрес: 
гр.София,ж.к. „Младост“3, ул. „Свето Преображение” №1.

Офертата трябва да бъде получена от Възложителя на посочения адрес не по-късно 
от деня и часа, посочени в обявата за събиране на оферти -  15.02.2018 г., 18:00чаеа.

Не се приемат оферти, представени след деня и часа, посочени по-горе, както и 
такива, които не са запечатани, които са с нарушена цялост или не отговарят на 
изискванията за оформянето им /чл. 48, ал. 3 от ППЗОП/.

За получените оферти при възложителя се води регистър, в който се отбелязват: 
подател на офертата; номер, дата и час на получаване; причини за връщане на офертата, 
когато е приложимо. При получаване на офертата върху опаковката се отбелязват 
поредният номер, датата и часът на получаването, за което на приносителя се издава 
документ.

Всеки от участниците има правото да промени, допълни или оттегли офертата си до 
изтичането на срока за получаване на офертите.



V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

1. Отваряне на офертите
Подадените оферти се отварят от комисията, назначена от Възложителя по реда на

чл_97, ал. I от ППЗОП, вр. чл. 103 от ЗОП. в деня, часа и „а мястото, посочени в обява™ ™ 
събиране на оферти.

При промяна в датата, часа или мястото на отваряне на офертите, участниците се 
уведомяват чрез профила на купувача най-малко 48 часа преди новоопределения час.

фертите се отварят на публично заседание, на което могат да присъстват 
участниците или техни упълномощени представители.

Комисията отваря по реда на тяхното постъпване запечатаните непрозрачни
ППЗОП/1’ ° П° ВеСТЯВа ТЯХН0Т° съдъРжание и обявява ценовите предложения /чл. 97, ал 3 от

След това комисията разглежда документите за съответствие с изискванията на 
Възложителя и съставя протокол.

2. Оценка на офертите
.  ПаСТ0Я1"!" ;‘ 0бШ“ твена поръчка се възлага въз основа избор на „икономически 

наи-изгодиа оферта“ /чл.70, ал.| от ЗОП/ по критерий „Оптимално съотношение 
качество/цена на основание чл.70, ал.2, т.З от ЗОП.

Избраният критерий за оценка се прилага само на оферти, които отговарят на 
предварително обявените от Възложителя условия.

НЯ ° Г ЯВаНеТ0 На 0фертите Се извъРшва на основата на комплексна оценка, определена 
а базата на следните показатели, при максимална възможна оценка 100 т.:

1. А 1 Предложена цена -  тежест 90%;
2. А2 Срок за реакция в случай на рекламация -  тежест 10%

Оценяването на горепосочените показатели ще се извършва като за всеки показател
ще се поставят точки, съгласно описаната по-долу методика за оценка.

Крайната комплексна оценка на всеки кандидат ще се пресмята по следната формула:

Комплексна оценка = А1 х90% + А2 х 10%

А1 Предложена цена — максимален брой 100 точки.

Участниците определят цената в офертата за килограм, литър и брой, в български 
лева, без включен ДДС и включени разходи за доставката до склада на Детска кухня, 
район „Младост , както и доставка на готовата храна и връщане на празния амбалаж до/от 
пунктовете на ДК на територията на район “Младост“.

Оценката по показател А1 се Формира по следната Формула:
Оценката по показател А 1 е сбор от оценките на оферираните единичните цени за всяка 
позиция от ценовата оферта, изчислени въз основа на определената относителна тежест за 
оценката на всяка позиция от продуктите от ценовата оферта



А 1 = А 1 1 + А 1 2 + А 1 3 +  - . . + А 1 103

№ Вид хранителни стоки Стандар
т

Мяр
-ка Опаковка Период на 

доставка Точки

1

Брашно тип 500 -  цвят 
светлокремав, вкус и мирис -  
специфични, без страничен привкус 
на плесен и запарено, да не се 
усеща хрус при сдъвкване

По БДС 
и

съобрази
0

Наредба
№ 9

/16.09.20 
11 г.

кг Чували от 50 кг 01 Януари - 
31 Декември 1

2 Хляб -  стандарт “България” - 
800 гр„ без оцветители, нарязан

Утвърде
ни

стандарт
и,

съобрази
о

Наредба
№ 9

/16.09.20 
1 1 г.

бр. Целуфанов 
плик по 650 гр.

01 Януари - 
31 Декември 1

3
Пуешко месо - натурално без 

кост /замразено/, филе, бледожълто 
на цвят, без повреди, да отговаря за 
първо качество

Регламен 
т ЕО 

543/2008 
или екв. 

утвърден 
и

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
4аредба

№ 9
/16.09.20

кг
юлиетиленови 

пликове по 1 кг 
±0.2

01 Януари - 
31 Декември 2



11 г.

Пуешко бутче обезкостено
/замразено/, филе, бледожълто на 
цвят, без повреди, да отговаря за 
първо качество

Патешко месо - натурално без 
кост /замразено/, филе, бледожълто 
на цвят, без повреди, да отговаря за 
първо качество

Регламен 
тЕО 

543/2008 
или екв. 

утвърден 
и

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази

0
Наредба 

№9  
/16.09.20

1 г.
Регламен 

т ЕО 
543/2008 
или екв. 
Утвърде 

ни 
стандарт 

и или 
технолог 

ичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба

Полиетиленови 
кг. | пликове по I кг 

± 0.2
01 Януари - 

31 Декември

Полиетиленови 
кг | пликове по 1 кг 

± 0.2
01 Януари -

31 Декември



№ 9
/16.09.20 

11 г.

Пилешко бутне натурално, 
обезкостено - Бутчетата да 
включват месо от бедрената кост, 
пищяла, фибулата /малкият пищял/, 
заедно с обграждащата 
мускулатура. Да са отрязани от 
тазобедрената до тарзалната става. 
Да отговарят на клас „А” и да бъдат 
е добре развита мускулатура, чисти, 
без травми, със здрава кожа, без 
разкъсвания и натъртвания, без 
подкожни кръвоизливи и остатъци 
от перушина. Големина на бутчето 
от 250-350 гр. Външен вид -  
оледожълт, без механични повреди.

Утвърде 
ни

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

Полиетиленови 
кг | пликове по 1 кг 

± 0.2
01 Януари - 

31 Декември

Пилешко филе - натурално,
сухо. Обезкостени пилешки гърди, 
без кожа, обхваща отпред 
раменната става, назад по границата 
между ребрата и гръдната кост, до 
края на гръдната кост на пилето. 
Външен вид -  правилно оформени, 
без разкъсвания. Повърхност чиста, 
без ослизяване. Мирис специфичен 
за прясно птиче месо.

Утвърде
ни

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба 
№6/15.0 
8.2011 г./ 
10.08.20 

1 1г.

Единична 
опаковка

кг I полиетиленова 
торба по 1 кг ± 
0.2

01 Януари - 
31 Декември



Пилешко филе - замразено 
без кост

Телешко месо, шол -  в
натурален вид пакетирано, да не е 
обработено допълнително, а 
натурално, без наличие на сланина

Утвърде
ни

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба 

№ 6
/15.08.20 

11 г. 
Утвърде 

ни
стандарт 

и или 
технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о

Единична 
опаковка

кг | полиетиленова Януари '  
торба по 1 кг ± I ^ Декември 
0.2

I q I Свински шол - натурален, без 
допълнителна обработка

Полиетиленови 
кг | пликове по 1 кг 

± 0.2
01 Януари - 

31 Декември

Наредба
№ 9

/16.09.20 
1 1 г.

Утвърде
ни

стандарт 
и или 

технолог 
ичната

докумен Полиетиленови
тация на кг пликове по 1 кг
производ

ителя,
съобрази

0
Наредба

№ 9
/16.09.20

±0.2
01 Януари -
31 Декември



11 г.

Агнешко месо - натурално,без 
допълнителна обработка

Утвърде
ни

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о

Полиетиленови 
кг | пликове по 3 кг 

± 0.2
01 Януари - 

31 Декември

Заешко месо - замразено 
12 | съдържание на Мазнини до 16%, 

сол до 1,5%

Наредба
№ 9

/16.09.20 
11 г.

ТД на 
производ 

ителя, 
съобрази Полиетиленови

0 кг пликове по 1 кг
Наредба I ±0.2

№ 9
/16.09.20 

11г.

01 Януари - 
31 Декември

13

Риба сьомга - филе, 
замразено на блок при температура 
-18 °С, изчистена, без глави, здрава 
със запазена цялост, с естествен 
цвят, специфичен за дадения вид; 
мирис след размразяване - 
характерен за прясна риба, без 
признаци на развала

ни
стандарт 

и или 
технолог 

ичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба

№ 9
/16.09.20

кг Полиетиленови 
торби от 12 кг

01 Януари -
31 Декември



1 1 г.

Риба ХЕК - филе, замразено 
на блок при температура -18 °С, 
изчистена, без глави, здрава със 
запазена цялост, с естествен цвят, 
специфичен за дадения вид; мирис 
след размразяване - характерен за 
прясна риба, без признаци на 
развала

Утвърде 
ни 

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя. 
съобрази 

о
Наредба 

№ 9 
/16.09.20

11 г.

кг Полиетиленови 
торби от 1 кг

01 Януари - 
3 I Декември

Риба ХЕК - филе, замразено 
на блок при температура -18 °С, 
изчистена, без глави, здрава със 
запазена цялост, с естествен цвят, 
специфичен за дадения вид; мирис 
след размразяване - характерен за 
прясна риба, без признаци на 
развала

Утвърде 
ни 

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази

0
Наредба 

№ 9 
/16.09.20

1 г.

кг.
В
полиетиленови 
торби от 7 кг

01 Януари - 
31 Декември





16

Риба Мерлуза - филе- 
замразено на блок при температура 
-18 °С, изчистена, без глави, здрава 
със запазена цялост, с естествен 
цвят, специфичен за дадения вид; 
мирис след размразяване - 
характерен за прясна риба, без 
признаци на развала

Утвърде
ни

стандарт 
и или 

технолог 
ичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11г.

кг
В
полиетиленови 
торби от 1 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

17

Сирене “Краве” - бяло 
саламурено (без саламурата) -
БДС вкус, мирис и аромат - 
специфични за узряло сирене без 
страничен привкус и мирис. 
Консистенция - умерено твърда, 
еластична. Вкус, мирис и аромат — 
специфични за узряло сирене без 
страничен привкус и мирис.

БДС 
15:2010 
или ТД 

еквивале 
нтна 
БДС, 

съобрази 
0

Наредба 
№9/16.0 
9.2011 г.

кг В кутии по 8 кг 01 Януари - 
31 Декември 1

18

Кашкавал от краве мляко -
вакуумиран по БДС. Вкус, мирис и 
аромат - специфични за узрял 
кашкавал без страничен привкус и 
мирис. Кашкавалът да бъде 
опакован във вакуумирани 
полиетиленови опаковки. Сухо 
вещество не по- малко от 58 %, 
масленост в сухото вещество — 45 
%. Срок на зреене -  60 дни.

БДС 
14:2010 
или ТД 

еквивале 
нт на 
БДС

съобрази
0

Наредба 
№9/16.0 
9.2011 г.

кг

В
полиетиленови 
опаковки до 1 
кг

01 Януари - 
31 Декември 1

19
Извара от обезмаслено 

мляко -  млечна, безсолна; вкус, 
мирис и аромат -специфичен за 
продукта

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя 
или

еквивале

кг
Полиетиле 

нови опаковки 
по 5 кг

01 Януари - 
31 Декември 1



нт
съобрази

0
Наредба 
№9/16.0 
9.2011 г.

20 Масло - БДС пакет 125гр. - 
масленост не по-малко от 82 %

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№
9/16.09.2 

011 г.

кг в целофанови 
пликове по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

21

Прясно мляко 3,6%
масленост, еднородна течност без 
утайка, цвят-бял със слабо кремав 
отенък, вкус-слабо сладни къв без 
страничен привкус, мирис- 
специфичен, първо качество 
суровина. Сух обезмаслен остатък - 
не повече от 8,5 %. Етикетирано на 
български език.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11г.

л. Тетрапак кутии 
литър

01 Януари - 
31 Декември 1

22

Кисело мляко 3,6%
масленост, бял цвят с различни 
нюанси на кремав цвят, вкус и 
аромат-специфичен, приятно 
млечно кисел. Етикетът с фирмения 
знак да е върху всяка опаковка, 
където са отразени дата на годност, 
партида и температура на 
съхранение.Сухо вещество от 8,5% 
до 18%.

Стандарт 
БДС или 
еквивале 

нт
съобрази

0
Наредба 
№ 9 в 

съответс 
твие с 
БДС.

кг
Пластмасова 
кофичка до 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1



23

Яйца кокоши, клас „А”- L,
черупка нормална, чиста, 
неповредена, здрава, е тегло 0,050 
кг. Със задължителна маркировка 
на всяко яйце съгласно Наредба 
№1/01.2008г. Доставени 5 дни след 
датата на производство

Наредба 
№ 9/ 

16.09.20 
11 г.

бр. В картонени 
кори по 30 бр.

01 Януари - 
31 Декември 1

24

Олио - рафинирано 
слънчогледово, бистро, без утайка, 
цвят-светложълт, вкус и мирис 
характерен — без страничен 
привкус, без примеси

Техноло 
гичната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

л.
Пластмасови 
бутилки по 1 

литра
01 Януари - 

31 Декември 1

25

Захар - рафинирана, бяла, 
екстра, кристална, пакет. Бяла. 
суха, нелепнеща, еднородни 
кристали с ясно изразени стени, 
цвят -  бял е блясък, вкус -  сладък, 
разтворимост — пълна, чужди 
примеси — не се допускат 
еднородност на кристалите -  не по- 
малко от 99,9 %. Обща пепел -  не 
повече от 0,025 % и влага -  не 
повече от 0,10 %.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

кг в целофанови 
пликове по 1 кг.

01 Януари - 
31 Декември 1



26

Фиде - произведено 100% от 
пшеничен грис и вода, е яйца. Цвят 
бял до жълтеникав, еднакъв, без 
признаци на недобро омесване, 
мирис -  свойствен, без неприсъщи 
миризми, вкус — свойствен, без 
горчивина, застоялост или друг 
страничен привкус, без оцветители. 
Размери и дължина от 250- 600 мм., 
диаметър на нишката -  0,5-2,0 мм. 
При сваряване -  увеличаване на 
обема не по-малко от 2,5. Влага в % 
- не повече от 12,5. Загуба на сухо 
вещество във варивната вода не 
повече от 12 %. Съдържание на 
напукани макаронени изделия, % от 
масата -  не повече от 2%.

Техноло 
гич 
ната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

бр.
Целуфанови 
опаковки по 

0.400 кг
01 Януари - 

31 Декември 1

27

Спагети - цвят бял до 
жълтеникав, еднакъв, без признаци 
на недобро омесване, мирис -  
свойствен, без неприсъщи миризми, 
вкус -  свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен 
привкус.

Техноло 
гич 
ната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба 

№ 9
/16.09.20 

11г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

28

Кус- кус - цвят бял до 
жълтеникав, еднакъв, без признаци 
на недобро омесване, мирис -  
свойствен, без неприсъщи миризми, 
вкус -  свойствен, без горчивина, 
застоялост или друг страничен 
привкус.

Техноло 
гич 
ната 

докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Чаредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1



Наредба
№ 9

/16.09.20 
11 г.

38

Грис /пшеничен/ -  цвят -  
бледожълт до кремав, без наличие 
на тричени части, мирис -  
специфичен за пшеничния грис, без 
мирис на плесен и запарено, хрус 
при сдъвкване да не се усеща.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11г.

кг
в хартиени 
пликове по 

0,500 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

39
Нишесте бяло царевично-

100 %, без оцветители, натурално, 
без страничен привкус на плесен

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

бр.
в хартиени 
пликове по 

0,060 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

40

Жито/Грухана пшеница -
цвят - специфичен за съответния 
сорт, мирис-характерен за прясно 
пшенично зърно без мирис на 
плесен, запарено или друг 
несвойствен аромат, вкус -  
характерен за пшеничното зърно

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

кг
в целуфанова 
торбичка по 

0,500 кг

01 Януари - 
31 Декември 1



41

Леща лющена -  без начупени 
зърна и следи от мъртви или живи 
вредители, чиста, без наличие на 
примеси.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

1 1 г.

кг.
в целуфанова 
опаковка по 1 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

42

Чубрица суха - добре 
изсушена без чужди примеси, 
мирис и привкус, ронена. 
Съдържание на влага -не повече от 
13%.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя

кг целуфанови 
пликове по 1 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

43
Хлебна сода/Сода 

бикарбонат -еднородна смес, без 
образуване на бучки

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя

бр.

целуфаново 
пликче 0,100 кг 

в картонена 
кутийка

01 Януари - 
31 Декември 1

44 Целина бр./суха/

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя

бр.
В стандартна 
опаковка на 

производителя

01 Януари - 
31 Декември 1

45 Нахут

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о
Наредба

№ 9
/16.09.20 

1 1 г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1



46 Киноа

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

бр.
В целуфанова 
опаковка по 

0,400 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

47 Елда

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя

бр. 0,400кг. 01 Януари - 
31 Декември 1

Замразени и преработени 
плодове и зеленчуци

48 Замразени Броколи - добре 
оформени, не смачкани.

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

49 Замразена Царевица - едри, 
добре оформени зърна, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

50 Замразен карфиол - добре 
оформени, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

51 Замразени тиквички - добре 
оформени, несмачкани.

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1



52

Замразен Грах- цели зърна, 
ненабити, без пукнатини и примеси 
на люспи и парченца от шушулки; 
вкус и мирис - свойствен за зелен 
грах; цвят - зелен, без наличие на 
жълти зърна, без петна по зърното, 
големина на зърното - по-малко от 
8,75 мм, структура -  добра, с нежна 
покривка и месеста част

Наредба 
9/16.09.2 

01 1 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

53

Замразен Спанак - добре 
оформени кубчета, не смачкани., 
свежо зелен цвят, съставните части 
са с хомогенен размер, без 
съдържание на големи парчета от 
стебла с жълт цвят, вкус -  леко 
стипчив и горчив, нарязан на 
парченца с размер от 4 -  100 мм; 
съдържание на сухо в-во - не по- 
малко от 6%

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

54

Замразен Пипер ивица -
добре оформени ивици от нарязан 
пипер с размери 1,5 см широки и 
дълги не повече от 8 см., без 
страничен привкус и аромат, без 
примеси от чужди тела

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

55

Зелен фасул замразен -
шушулки цели или нарязани без 
дръжки и връхчета, без повреди от 
болести и вредители, с цвят, 
характерен за сорта - естествено 
зелен и по-скоро тъмен, здрава 
структура без жилки, с дебелина 3 
мм на шушулката, без петна по 
шушулката.

Наредба
№ 9

/16.09.20 
11 г.

кг
В

полиетиленови 
торби по 2,5 кг.

01 Януари - 
31 Декември 1

56

Замразен Микс зеленчуци -
да съдържа морков, грах, царевица, 
нарязан зелен фасул, броколи и др. 
добре оформени, не смачкани.

Наредба 
9/16.09.2 

011 г.
кг

В
полиетиленови 
пликове по 2,5 

кг

01 Януари - 
31 Декември 1

57

Консервирани домати -
ниско съдържание на сол, без 
консерванти и оцветители залети 
със собствен сос

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя,

бр. буркани по 
0,800 кг

01 Януари - 
31 Декември 1



съобрази
0

Наредба
№ 9

/16.09.20 
11 г.

58

Конфитюр разни- /ягода, 
малина, къпина, горски плодове и 
др./желиран продукт с равномерно 
разпределени плодове. не се 
допуска захаросване, пяна, 
мехурчета от въздух, наличие на 
семки, костилки и плодови кожици, 
цвят -  характерен за плода. 
Съдържание на плод над - 60 % от 
общата маса, захар - под 50%, 
киселинност от 0,3 до 1,3%. Първо 
качество

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба 

№ 9
/16.09.20 

11 г.

бр.
Стъклени 

буркани от 
0,610 кг

01 Януари - 
31 Декември 1

59

Компот Праскова - всяка 
опаковка съдържа плодове от един, 
сорт, обелени почистени от 
костилки гнезда, нарязани по един 
и същ начин на половинки и 
четвъртинки по надлъжния 
диаметър, приблизително еднакви 
по размер и форма, без тъмни петна 
по повърхноста и други дефекти, 
залети с захарен сироп.Сироп -  
бистър, слабо опалисциращ, без 
следи от утайка и странични 
примеси. Допуска се наличие от 
плаващи частици от плодовото месо 
в сиропа, непредизвикващи 
неговото потъмняване. Вкус и 
мирис -  типични, добре изразени, в 
свойствени за праскови без 
страничен вкус и мирис.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

0
Наредба

№ 9
/16.09.20 

11 г.

бр.
Стъклени 

буркани по 
0.680кг.

01 Януари - 
31 Декември 1

60

Компот круша -  плодови 
парченца, добре оформени, 
почистени от семената, без повреди 
от болести и вредители, 
сравнително еднакви по форма и 
големина. Консистенция на плода -  
еластични, неразварени плодови 
парчета със запазена форма.

Техноло 
гичната 
докумен 
тация на 
производ 

ителя, 
съобрази 

о

бр.
Стъклен буркан 
с грамаж 0,680 

кг.

01 Януари - 
31 Декември 1



допускат се омекнали парчета в % 
към масата на плода не повече от 10 
%. Вкус и мирис — естествени 
свойствени за плода, претърпял 
технологична преработка, без 
страничен вкус и мирис. Бистър, без 
странични примеси, допуска се 
наличие на плаващи честици от 
плодово месо в сиропа, неводещо 
до помътняването му.______

Наредба
№ 9

/16.09.20 
11 г.

61

Пипер - зеленчуци цели, 
пресни, здрави, чисти, с характерни 
за сорта форма и оцветяване, с 
незасъхнал връх, с плододръжка и 
без повишена влажност

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 

дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 

торбички -  
масата да е до 15 

кг

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

62

Пипер - зеленчуци цели, 
пресни, здрави, чисти, с характерни 
за сорта форма и оцветяване, с 
незасъхнал връх, с плододръжка и 
без повишена влажност

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 

дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 

торбички -  
масата да е до 

15 кг

01 Юни - 
31
Октомври

0,5

63
Домати - чисти, кръгли, 

гладки или ръбести с форма 
типична за сорта.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври 1

64

Картофи късни - с външен 
вид клубени - цели, здрави, чисти, 
непозеленели, непокълнали, 
еднородни по окраска и форма . 
Първо качество.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови

01 Ноември 
- 31 Май 1



65

Картофи ранни пресни - I
качество; да притежават всички 
основни характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип; външен вид -  клубени, цели, 
свежи, чисти, без пукнатини е 
кремава или розова кожица.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В насипно 

състояние в 
дървени или 
пластмасови

01 Юни - 
31 Октомври 1

66

Зеле бяло - цели зелки, 
пресни, - незавехнали, здрави, 
чисти, напълно оформени, плътни, 
ненапукани, с характерна форма и 
големина и окраска за сорта. Не се 
допуска влага.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В чисти и 
здрави касетки 

или
полиетиленови 

чували. Изисква 
се да са 

сортирани от 
едно качество и 

един сорт.

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

67

Зеле бяло - цели зелки, 
пресни, - незавехнали, здрави, 
чисти, напълно оформени, плътни, 
ненапукани, с характерна форма и 
големина и окраска за сорта. Не се 
допуска влага

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В чисти и 
здрави касетки 

или
полиетиленови 

чували.Изисква 
се да са 

сортирани от 
едно качество и 

един сорт.

01 Юни - 
31 Октомври 0,5

68

Кромид лук луковици цели, 
здрави, чисти, напълно развити, 
добре оформени, узрели с плътна и 
суха външна обвивка (люспа). 
Повреди от болести и механични не 
се допускат.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 
торбички.

01 Юни - 
31 Октомври 0,5

69

Кромид лук луковици цели, 
здрави, чисти, напълно развити, 
добре оформени, узрели с плътна и 
суха външна обвивка (люспа). 
Повреди от болести и механични не 
се допускат.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В дървени, 
пластмасови 
касетки или 
мрежести 
торбички.

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

70

Тиквички - дължина на плода 
от 15 до 25 см. без механични 
повреди с месеста част - сочна, 
крехка, незагрубяла, с типично за 
сорта оцветяване, с едва оформени 
дребни некожести семки.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В пластмасови 
каси или 

полиетиленови 
чували

01 Юни - 
31 Октомври 0,5



71

Тиквички - дължина на плодг 
от 15 до 25 см. без механичнг 
повреди с месеста част - сочна 
крехка, незагрубяла, с типично за 
сорта оцветяване, с едва оформени 
дребни некожести семки

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
20 Юг.

кг
В пластмасови 

каси или 
полиетиленови 

чували

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

72

Карфиол пресен -  да
притежават всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип, допускат се незначителни 
дефекти, при условие, че продукта 
запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние, в 
пластмасови 

| или дървени 
касети

01 Ноември 
- 31 Май 1

73

ороколи да притежават 
всички основни характеристики и 
свойства, типични за сорта или 
търговския тип; допускат се 
незначителни дефекти, при условие, 
че продукта запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние, в 
пластмасови 
или дървени 

касети

01 Ноември 
- 31 Май 1

74

Цвекло червено -  добре 
почистени от пръстта здрави 
гранули, без наранявания и 
загнивания по повърхността

Наредба 1 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг В найлонови 
чували с етикет

01 Ноември 
- 31 Май 1

75

Моркови пресни - с външен 
вид - кореноплоди, пресни, 
правилно оформени, цели, гладки, 
здрави, неразклонени, чисти с 
типична за сорта форма.

Наредба 1 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

76

Моркови пресни - с външен 
вид - кореноплоди, пресни, 
правилно оформени, цели, гладки, 
здрави, неразклонени, чисти с 
типична за сорта форма.

Наредба 1 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки
_______________

01 Юни - 
31 Октомври

_________ ..

0,5





77
Магданоз - връзки от свежи, 

чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без вредители и 
повреди предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
01 1 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

бр

в
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

78
Магданоз - връзки от свежи, 

чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без вредители и 
повреди предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
01 1 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

бр
В

полиетиленови 
чували на 

връзки по 1 кг.

0 1 Юни -
31 Октомври 0,5

79
Лимони - свежи, чисти, 

здрави, добре оформени и узрели 
плодове, без вредители и повреди 
предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг.

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

80
Лимони - свежи, чисти, 

здрави, добре оформени и узрели 
плодове, без вредители и повреди 
предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг.

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

01 Юни - 
31 Октомври 0,5

81
Целина - връзки от свежи, 

чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без вредители и 
повреди предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг.

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

82
Целина - връзки от свежи, 

чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без вредители и 
повреди предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Юни - 
31 Октомври 0,5

83

Копър - връзки от свежи, 
чисти, здрави, зелени, добре 
оформени листа, без вредители и 
повреди предизвикани от тях.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
6/28.05. 
2010 г.

бр.

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

01 Ноември 
- 31 Май 0,5



Копър - връзки от свежи, 
84 | чисти, здрави, зелени, добре 

оформени листа, без вредители и 
повреди предизвикани от тях.

85

86

87

Киви - плодове - свежи, цели, 
чисти, здрави, типични за сорта, 
нормално развити, с оцветяване 
характерно за плода. Повреди от 
болести и вредители и механични 
не се допускат.

Киви - плодове - свежи, цели, 
чисти, здрави, типични за сорта, 
нормално развити, с оцветяване 
характерно за плода. Повреди от 
болести и вредители и механични 
не се допускат.

Ябълки пресни- клас първи, с 
добро качество -  цели, свежи 
здрави, чисти, нормално развити, с 
типична форма и оцветяване, с цели 
дръжки, без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без никакъв 
чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип; допускат се незначителни 
дефекти, при условие, че продуктът 

I запазва основните си
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и
търговския му вид в опаковката.____

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

бр.

кг

кг

кг

В
полиетиленови 

чували на 
връзки по 1 кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.
В насипно 

състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа.

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа, касетки 
или в мрежести 
потребителски 

опаковки

01 Юни - 
31 Октомври

01 Ноември 
- 31 Май

01 Юни -
31 Октомври

01 Ноември 
- 31 Май

0.5

0,5

0,5

0,5



Ябълки пресни- клас първи, с 
добро качество -  цели, свежи 
здрави, чисти, нормално развити, с 
типична форма и оцветяване, с цели 
дръжки, без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без никакъв 
чужд мирис и/или вкус, да 

88 I всички основни
характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип; допускат се незначителни 
дефекти, при условие, че продукта 
запазва основните си
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването i

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 
пластмасови 
кошнички с 

мрежа, касетки 
или в мрежести 
потребителски 

опаковки.

01 Юни - 
31 Октомври 0,5

89

Банани - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, без загнили части, с 
типична форма и оцветяване, да са 
напълно узрели, но не презрели.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В кашони - 
оригинални 
опаковки.

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

90

Банани - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, без загнили части, с 
типична форма и оцветяване, да са 
напълно узрели, но не презрели.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В кашони - 
оригинални 
опаковки.

01 Юни - 
31 Октомври 0,5

91

Портокали - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, без загнили части, с 
типична форма и оцветяване, без 
остатъци от средства за борба с 
вредители и болести.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В мрежести 

потребителски 
опаковки

01 Ноември 
- 31 Май 1

92
Праз -  добре оформени и 

еднакви по дебелина стръкове праз, 
с дебелина в диаметър не по-малко 
от 3 см.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

Оформени 
връзки, 

опаковани със 
стреч фолио

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

93

Праз -  добре оформени и 
еднакви по дебелина стръкове праз, 
с дебелина в диаметър не по-малко 
от 3 см.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

Оформени 
връзки, 

опаковани със 
стреч фолио

01 Юни - 
31 Октомври 0,5



94

Пъпеши - неуродливи, с 
малки отклонения в оцветяването 
на кората, с незначително 
замърсяване от почвата, плодове в 
беритбена зрялост, характерна за 
сорта. Маса на плода - не по-малка 
от 0.5 кг.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В дървени 
касетки за 
зеленчуци.

01 Юни - 
31 Октомври 1

95

Тикви - плодове - цели, 
свежи, здрави, чисти, узрели, с 
характерна за съответния сорт 
големина, форма и оцветяване на 
кората, с или без плододръжки, без 
повърхностна влага, маса на плода 
не по-малко от 3-4 кг.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг В пластмасови 
каси.

01 Ноември 
- 31 Май 1

96

Кайсии пресни - плодове - 
цели, свежи, здрави. чисти, 
нормално развити, с типични за 
сорта форма и оцветяване, със и без 
плододръжки. Наранени, смачкани, 
разкъсани и с нагниване не се 
допускат.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври 1

97

Праскови пресни - плодове - 
цели, пресни, здрави. чисти, 
напълно развити, с характерна за 
сорта форма и оцветяване. Повреди 
механични и от болести не се 
допускат. Размер на плода по най- 
големия диаметър: мъхести - 55 до 
65 мм. гнили плодове не се 
допускат.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври 1

98

Нектарини - плодове - цели, 
пресни, здрави, чисти, напълно 
развити, с характерна за сорта 
форма и оцветяване. Повреди 
механични и от болести не се 
допускат. Размер на плода по най- 
големия диаметър: немъхести - 50 
до 56 мм. Загнили плодове не се 
допускат.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
дървени или 
пластмасови 

касетки

01 Юни - 
31 Октомври 1

99

Мандарини - плодове - свежи, 
цели, здрави, чисти, нормално 
развити, с типична форма и 
оцветяване, с цели дръжки, без 
загнили части, без чужд мирис и 
вкус и без видими остатъци от 
средства за борба с болести и

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Заредба 
6/28.05. 
2010 г.

кг
В мрежести 

потребителски 
опаковки.

01 Ноември 
- 31 Май 1



неприятели. Размер по най-големия 
диаметър -  минимум 60 мм.

100

Круши - клас първи, с добро 
качество -  цели, свежи здрави, 
чисти, нормално развити, с типична 
форма и оцветяване, с цели дръжки, 
без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без никакъв 
чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип; допускат се незначителни 
дефекти, при условие, че продуктът 
запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 

касетки

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

101

Круши - клас първи, с добро 
качество -  цели, свежи здрави, 
чисти, нормално развити, с типична 
форма и оцветяване, с цели дръжки, 
без вредители и повреди, 
предизвикани от тях, без никакъв 
чужд мирис и/или вкус, да 
притежават всички основни 
характеристики и свойства, 
типични за сорта или търговския 
тип; допускат се незначителни 
дефекти, при условие, че продуктът 
запазва основните си 
характеристики по отношение на 
качеството, съхраняването и 
търговския му вид в опаковката.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг
В насипно 

състояние в 
пластмасови 

касетки.

01 Юни -
31 Октомври 0,5

102

Авокадо - цели, здрави, чисти, 
нормално развити, с типична форма 
и оцветяване, характерно за плода.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
16/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 

кашони

01 Ноември 
- 31 Май 0,5

103

Авокадо - цели, здрави, чисти, 
нормално развити, с типична форма 
и оцветяване, характерно за плода.

Наредба 
9/16.09.2 
011 г. и 
Наредба 
6/28.05. 
2010 г.

кг

В насипно 
състояние в 
пластмасови 
касетки или 

кашони.

01 Юни - 
3 1 Октомври 0,5



Оценка на предложените от участниците единични цени се извършва за всяка от 
Позициите в ценовото предложение поотделно. Най-ниската предложена цена за 
съответната позиция получава максималния брой точки, посочени по-горе.
Точките по предложените от другите участници цени се изчисляват по формулата:

A l N  ~  л ш с ъ о т в  * X N ' където N  варира от 1 до 103 и отговаря на изброените по-горе 
позиции

A I mmhh ( 1- 103) е стойността на най-ниската предложена единична цена за съответната 
Позиция (без Д Д С ) .

А1мсьотв.(1-103)е предложената единична цена за съответната позиция, която се оценява от 
съответното ценово предложение (без Д Д С ).А 1 |у съ о т в .(  1- 103) е на стойност по-голяма от 0,00 лв.

Xn(i-io3)- посочените по-горе точки (тежест) за съответната позиция.

Получените точки, като резултат от приложението на горната формула, се вземат предвид 
до втория знак след десетичната запетая, включително.

А2 Срок за реакция в случай на рекламация- максимален брой 100 точки
Максимален брой точки получава участникът, предложил най- кратък срок в 

астрономични часове за реакция в случай на рекламация.

Останалите предложения се оценяват по следната формула:

СР мин, х 100
А2 = СРк.у. , където:

СРк.у - Предложен срок за реакция в случай на рекламация от 
конкретният участник

СР мин.- Най-краткият предложен срок за реакция в случай на рекламация 

А2 -  оценка по показател А2 Срок за реакция в случай на рекламация

*Участниците не могат да предлагат повече от три (астрономически часа) срок за 
реакция в случай на рекламация при липсващ продукт или несъответстващ продукт 
или продукт със скрит дефект.Ще оъдат отстранявани от участие участниците 
предложили Срок за реакция в случай на рекламация по-дълъг от посоченият по-горе 
максимален срок.

Комплексната оценка се формира от сбора на точките, получени по отделните 
показатели, а именно:



Комплексна оценка = А1 х90% + А2 х 10 %

На първо място се класира кандидатът, събрал най-висока комплексна оценка. След 
това се класират останалите кандидати по низходящ ред.

Максимална възможна комплексна оценка е 100 точки. Участникът, чиято 
оферта е получила най- висока комплексна оценка, се класира на първо място, а 
останалите следват в низходящ ред Когато комплексните оценки на две или 
повече оферти са равни, комисията класира офертоте по реда на чл.58, ал.2 и ал.З от 
ППЗОП.

3. Класиране на участниците
Комисията предлага за отстранява от участие онези участници, чиито оферти не 

отговарят на предварително обявените от Възложителя изисквания.
Преди извършване на оценката, същите се проверяват, за да се установи че са 

подготвени и представени в съответствие е изискванията на документацията за участие.
Комисията представя протокола от работата си на Възложителя за утвърждаване.

VI. ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ.

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 
класирането на участниците. Протоколът се представя на възложителя за 
утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се 
публикува в Профила на купувача, съгласно чл. 97, ал. 4 от ППЗОП/.

До изтичане валидността на офертата адресът, телефоните и електронният адрес, 
посочени в офертата на участника, се считат валидни. В случай, че адресът или 
електронният адрес е променен и Възложителят не е уведомен за това, кореспонденцията 
се смята за редовно връчена.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

В jQ-дневен срок от датата на определяне на изпълнител на обществената поръчка 
Възложителят сключва писмен договор с него /чл. 194, ал. 1 от ЗОП/, при условие че преди 
подписването на договора определеният за изпълнител изпълни задълженията си:

1. Да представи документите по чл. 67, ал. 6 от ЗОП /актуални документи, 
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата и съответствието 
с поставените критерии за подбор - за изпълнителя, подизпълнителите и третите лица, ако 
има такива/, а именно:

• за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП- свидетелство за съдимост.
• за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП— удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на участника.
Договорът включва задължително всички предложения от офертата на участника, въз 

основа на които е определен за изпълнител.



Когато в офертата са посочени подизпълнители, изпълнителят е длъжен в 3-дневен 
срок от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за 
замяна на подизпълнител да изпрати копие на договора или допълнителното споразумение

Възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал. 2 и 11 от
ЗОП /за подизпълнителя не са налице основания за отстраняване и същият отговаря на 
критериите за подбор/.

По неуредените с настоящата документация въпроси се прилагат нормите на ЗОП и

2.Гаранция за добро изпълнение

Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия Договор свои 
задължения с гаранция за изпълнение в размер на 2% (два процента от стойността на 
Договора по алинея (2.1)).

Изпълнителят представя документи за внесена гаранция за изпълнение на Договора към 
датата на сключването му.

Форма на гаранциите:

Изпълнителят избира формата на гаранцията измежду една от следните: (1) парична сума 
внесена по банковата сметка на Възложителя; (2) банкова гаранция; или (3) застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Когато гаранция ia се представя във вид на парична сума, тя се внася по банкова сметка на 
Възложителя. Всички банкови разходи, свързани с преводите на сумата са за сметка на 
Изпълнителя;

Когато Изпълнителят представя банкова гаранция се представя оригиналът й, като тя е 
безусловна, неотменяема и непрехвърляема като покрива 100 % (сто процента) от 
стойността на гаранцията за изпълнението му със срок на валидност, срока на действие на 
До1 овора, плюс 10 (десет) дни. В случай на учредяване на банкова гаранция, тя следва да 
съдържа условие, че при първо поискване банката следва да заплати сумата по гаранцията 
независимо от направените възражения и защита, възникващи във връзка с основните 
задължения. Всички банкови разходи, такси, комисионни и други плащания свързани с 
обслужването на превода на гаранцията, включително при нейното възстановяване, са за 
сметка на Изпълнителя.

Застраховката, която обезпечава изпълнението, чрез покритие на отговорността на 
Изпълнителя, е със срок на валидност, срока на действие на договора, плюс 10 (десет) дни. 
Възложителят следва да бъде посочен като трето ползващо се лице по тази застраховка. 
Застраховката следва да покрива отговорността на Изпълнителя при пълно или частично 
неизпълнение на Договора, и не може да бъде използвана за обезпечение на неговата 
отговорността по друг договор. Разходите по сключването на застрахователния договор и



поддържането на валидността на застраховката за изисквания срок, както и по всяко 
изплащане на застрахователно обезщетение в полза на възложителя, при наличие на 
основание за това, са за сметка на Изпълнителя.


