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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 
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ОБЯВА
за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Номер на обявата:

Възложител:
Поделение: Столична община- район Младост
Партида в регистъра на обществените поръчки: 01264
Адрес: гр. София, ул.“ Св. Преображение“ № 1, ж.к. „Младост 3
Лице за контакт: Аделина Занкова - юрисконсулт в район „Младост“
Телефон: 02/877 71 41
E-mail: office@mladost.bg
Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [х] Не 
Допълнителна информация може да бъде получена от:
[х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 
[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес)
Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [х] Не

Обект на поръчката:
[] Строителство 
[х] Доставки 
[] Услуги
Предмет на поръчката: “Комплексна доставка на хранителни продукти за детска 
кухня /ДК/ и транспортиране на приготвената храна до пунктовете на ДК на 
територията на район “Младост “

Кратко описание:
Настоящата обществена поръчка има за цел да осигури доставка на хранителни продукти 
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. Подробна информация за вида 
на хранителните продукти се съдържа в Приложение 1 към техническата спецификация 
към документацията за участие.
Основен код по CPV 15800000 Различни хранителни продукти 
Допълнителни кодове по CPV

mailto:aop@aop.bg
http://www.aop.bg
mailto:office@mladost.bg


15100000-9 Месо и месни продукти 
15221000-3 Риба, замразена 
15500000- Млечни продукти 
15810000- Хляб, хлебни изделия и продукти
0320000-Зърнени култури, картофи, плодове и черупчести плодове
15300000-Плодове и зеленчуци, преработени и консервирани
15870000 -Хранителни подправки и сосове
15851000 -Макаронени изделия
15831000-Захар
03142500- Яйца
15411200- Олио за готвене
Към момента за Възложителя е обективно невъзможно да определи прогнозните 
количества за отделните продуки предвидени за доставка. Доставките ще се извършат 
след конкретни заявки, съгласно техническата спецификация през 12 месечния срок на 
изпълнение до размера на прогнозната стойност на договора. Условията за изпълнение 
на поръчката/срок, начин на плащане, правата и задълженията на страните и т.н. са 
подробно разписани в проекта на договор -  част от документацията за участие.

Срок за изпълнение -  дванадесет календарни месеца.

Място на извършване: гр. София, район „Младост“
Място на извършване: Детска кухня в сградата на бивше ОДЗ № 29 -  ж.к. „Младост-1” 
до раздавателни пунктове в:
- Детска градина № 11
- Детска градина № 28
- Детска градина № 56
- Детска градина № 59
- Детска градина № 75
- Детска градина № 76

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 69700.00 лв. без ДДС 

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

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):

1.Изисквания за лично състояние:

В обявата за възлагане на обществена поръчка може да участват като участници 
български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 
обединения, които отговарят на условията, посочени в Закона за обществените поръчки 
(ЗОП), Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (ЗПУКИ), 
Закон за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), Закона за икономическите и 
финансовите отношения е дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален 
данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 
(ЗИФОДРЮПДРСТЛТДС), 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
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поръчка участник, който не отговаря на изискванията на чл. 54, ал. 1, т.1-5 и 7 от ЗОП. 
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. 1, тЛ-т и 7 от ЗОП.
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. 219 -  252, чл. 253 -  260, чл. 
301 -  307, чл. 321, 321а 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, 
който 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, чл. 128, чл. 245 и 
чл. 301 -  305 от Кодекса на труда или други аналогични задължения, 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 
представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за други лица, 
които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези 
органи.
Съгласно 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 общ оборот за последната приключена финансова година.

1.2.Съгласно чл. 56, ал. 1 от ЗОП, участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 
1 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
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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. 1 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. 1 от 
ЗОП, 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. 1, т. 6 от ЗОП, участникът представя декларация, че 
нарушението не е извършено при изпълнение на договор за обществена поръчка. 
Съгласно чл. 58, ал. 6 ЗОП възложителят няма право да изисква представянето на 
документите по чл.58, ал. 1 от ЗОП, когато 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 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 
свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум, в което 
участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, освен 
при наличие на изключенията по смисъла на 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 собственици. 
Липсата на обстоятелставата се удостоверява с 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 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 1 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
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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. 3 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 доставка на 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, вклчващи най-малко 
следните продукти: риба, млечни продукти, месни продукти, плодове и зеленчуци и 
консерви/ пакетирани (Варива, подправки и бакалия) и захар и захарни изделия.“
За доказване на това обстоятелство участникът следва да посочи публичен регистър, в 
който тази информация е достъпна или да представи референция от възложителя на 
доставката, в която същият да посочи описание, период, както и обща стойност на 
доставката.

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.
За доказване на това обстоятелство участникът следва да представи удостоверение за 
регистрация на транспортно средство от органите на БАБХ (Българска Агенция по 
Безопасност на Храните) и копие на регистрационни талони на превозните средства, 
договор за наем на транспортно средство или друг документ, доказващ, че участника 
разполага с изискваното транспортно средство, декларация от третото лице по чл. 65, ал.
3 от ЗОП за поетите от него задължения във връзка с обществената поръчка.
2.2.3 Участникът следва да притежава поне 1 валиден сертификат за съответствие със 
стандартите за системи за управление на качеството EN ISO 9001, EN ISO 22000, 
НАССР 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.
3 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.

Информация относно запазени поръчки (когато е приложимо):
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[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора е 
увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора е 
увреждания или на хора в неравностойно положение

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 
защитени работни места

Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

[х] Цена и качествени показатели 
[] Разходи и качествени показатели 

[] Ниво на разходите 
[] Най-ниска цена 
Име:
Предлагана цена
Срок за реакция в случай на рекламация

Тежест: 90 
Тежест: 10

Срок за получаване на офертите:
15.02.2018 г. Час: 18:00

Срок на валидност на офертите:
Дата: 15.05.2018 г.
/не по-рано от посочената дата/

Час: 18:00

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: 16.02.2018 г. Час: 10:00

Място на отваряне на офертите: Заседателната зала на СО-район „Младост”, находяща 
се на адрес: гр. София, ул. „Свето Преображение” № 1, етаж 3

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства 
от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не 
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [.......]

Друга информация (когато е приложимо):
Всяка оферта задължително трябва да съдържа(чл. 39, ал. 2 и 3 от ППЗОП):
1. Опис на документите, съдържащи се в офертата, по реда на тяхното подреждане, 
подписан и подпечатан;
2. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1. 2 и 
7 от ЗОП -  Образец № 1 /оригинал/. Подписва се от всички лица по чл. 54, ал. 2 от ЗОП.
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.
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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.
5. Декларация за липса на свързаност е 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,
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/.
7. Документи по чл. 56, ал. 1 от ЗОП за доказване на предприетите мерки за 
надеждност -  ако е приложимо;
8. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на 
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с 
доказателство за извършената доставка - Образец №> 7 /оригинал/.
9. Списък на оборудването, което ще се използва при изпълнение на поръчката - 
Образец № 8 /оригинал/.
10. Списък на обектите, които ще се използват при изпълнение на поръчката - 
Образец № 9 /оригинал/.
11. Копие на 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;
12. Техническо предложение за изпълнение на поръчката - Образец № 5 /оригинал/, с 
приложен към него оригинал на нотариално заверено пълномощно на лицето, 
подписало офертата, в случай че не е законният представител на участника.
13. Ценово предложение -  Образец № 6 и № 6.1 /оригинал/, датиран, подписан и 
подпечатан от представляващия участника.

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

условията на представената от него оферта.
Офертата следва да бъде валидна за срок от 3 месеца от крайния срок за получаване 

на офертите.

В стойността на поръчката се предвиждат всички разходи, свързани с качественото 
изпълнение на поръчката, в т.ч., но не само, всички застраховки, мита, данъци, такси, 
печалба, начислявани от участника, транспортни разходи за изпълнение на поръчката и 
всички други присъщи разходи за осъществяване на дейността в рамките на договорения 
период.
Единичната цена за продукт, която Възложителят следва да заплаща, е оферираната 
единична цена за конкретен продукт от ценовото предложение. Тази цена е с включени 
всички разходи за изпълнение на доставките, предмет на договора, включително, но не 
само, разходите за труд, складиране, съхранение, наеми на помещения, енергия, 
транспорт до Детската кухня на територията на Район „Младост” и до пунктовете за 
раздаване в съответните детски заведения, както и печалбата на Изпълнителя.

С оглед спазване на разпоредбите на чл, 188, ал. 2 от Закона за обществените поръчки,
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ако в първоначално определения срок са получени по-малко от три оферти, срокът за 
подаване на оферти ще бъде удължен с най-малко 3 /три/ дни.
Допълнителна информация, документи и всички образци, свързани с поръчката, могат да 
бъдат получени на следния интернет адрес на Профила на купувача на възложителя: 
http://so-mladost.com/buyer

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: (i) парична сума 
внесена по банковата сметка на Възложителя; (н) банкова гаранция; или (Ш) застраховка, 
която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на Изпълнителя.

Когато гаранцията 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 Договора, 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 
възложителя, при наличие на основание за това, са за сметка на И 
Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за добро 
съгласно проекта на договор за изпълнение на обществената порт

Дата на настоящата обява
Дата: 08.02,2018 г._______________________
Възложител
Трите имена: Десислава Петрова Иванчева 
Длъжност: кмет на СО-район „Младост“

обезщетение в полза на 
[зпълнителя. 
изпълнение са,
>чка.

{
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