МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
„Дом за медико-социални грижи за деца „Св Стилиян” - Благоевград
2700, Благоевград, ул.„Трети март”№ 57, тел. 073/88 07 41,
073/885651тел./факс
GSM: 0888935594, 0879536233, 0879536229, е–mail: dombl@abv.bg

УТВЪРДЕНА : Информацията е заличена на осн.чл.2 и чл. 23 от ЗЗЛД
СЪС ЗАПОВЕД № 58/25.10.2019г.. на
ДИРЕКТОРА
НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА
„СВЕТИ СТИЛИЯН” - БЛАГОЕВГРАД
Д-Р ТАТЯНА ХРИСТОВА
ДОКУМЕНТАЦИЯ
ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ
СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА ПО РЕДА НА ГЛАВА ДВАДЕСЕТ И ШЕСТА, ОТ ЗОП
С ПРЕДМЕТ: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД „СВЕТИ СТИЛИЯН”,

ГР. БЛАГОЕВГРАД ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА”
СЪДЪРЖАНИЕ:
І. Наименование на възложителя
ІІ. Обект, предмет и описание на обществената поръчка
ІІІ. Условия, на които следва да отговарят участниците, включително изискванията за
финансови и икономически условия, технически способности и квалификация
ІV. Указания за изготвяне наофертата
V. Съдържание наоертата
VІ. Оценка на офертите
VІІ. Техническа спецификация
VІІІ.разглеждане на офертите
ІХ. Сключване на договор
Х. Приложения - образци

ВЪЗЛАГАЩА ИНСТИТУЦИЯ:
ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ ГРЕЖИ ЗА ДЕЦА „СВЕТИ СТИЛИЯН” – ГР.
БЛАГОЕВГРАД, Гр. БЛАГОЕВГРАД, ул. „ТРЕТИ МАРТ” № 57
Номер в АОП 00869
Лице за контакти:
Иванка Солачка – адвокат
0888 946567

1

I. НАИМЕНОВАНИЕ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
ДОМ ЗА МЕДИКО - СОЦИАЛНИ ГРИЖИ ЗА ДЕЦА „СВЕТИ СТИЛИЯН” БЛАГОЕВГРАД - съгласно чл. 5, ал. 2, т. 14 от ЗОП.

Контакти с възложителя: гр. Благоевград, ул. „Трети март" № 57, тел. 073 88 5651, Email: dombl@abv.bg, Профил на купувача: https://www.dmsgdblagoevgrad.com
Правно основание за избора на процедурата: Прогнозната стойност на обществената
поръчка, възлагана по реда на чл. 186 от ЗОП е съгласно чл. 20, ал. 3, от ЗОП, с оглед
на което настоящата обществена поръчка ще се проведе при спазване на условията и
реда на глава двадесет и шеста от ЗОП чрез събиране на оферти с обява.
II. ОБЕКТ, ПРЕДМЕТ И КРАТКО ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:
2.1.Обект: на настоящата обществена поръчка е „доставка” по смисъла на чл. 3, ал.
1, т. 2 от ЗОП.
2.2 Предмет: „ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДМСГД „СВЕТИ
СТИЛИЯН”, ГР. БЛАГОЕВГРАД ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА”
2.3. Възможност за представяне на варианти в офертите

Не се предвижда възможност за предоставяне на варианти в офертите.
2.4. Финансиране на обществената поръчка:
Настоящата поръчка се финансира от бюджета на Дом за медико-социални грижи за
деца „Свети Стилиян” Благоевград.
2.6. Кратко описание
Доставка на храни за нуждите на ДМСГД „Свети Стилиян” гр. Благоевград за срок
от една година, разпределени в 6 (шест) обособени позиции, както следва:
 Обособена позиция № 1 – пакетирани хранителни продукти – настоящата
обособена позиция, съдържа 23 номенклатурни единици от 1 до 23.
 Обособена позиция № 2 – месо, месни продусти, риба – настоящата обособена
позиция, съдържа 8 номенклатурни единици от 1 до 8.
 Обособена позиция № 3 – плодове и зеленчуци – настоящата обособена позиция,
съдържа 16 номенклатурни единици от 1 до 16.
 Обособена позиция № 4 – хляб, сухар– настоящата обособена позиция, съдържа
2 номенклатурни единици от 1 до 2.
 Обособена позиция № 5 – други – настоящата обособена позиция, съдържа 9
номенклатурни единици от 1 до 9.
 Обособена позиция № 6 – мляко и млечни продукти – настоящата обособена
позиция, съдържа 5 номенклатурни единици от 1 до 5.
2.7. Място и срок за изпълнение на поръчката
Мястото за изпълнение на поръчката се намира в гр. Гр. Благоевград, ул. „Трети март”
№ 57, хранителен склад. До момента на предаването на хранителните продукти в
склада, Изпълнителят отговаря за правилното съхранение и транспортиране, съобразно
нормативните изисквания.
Срока за изпълнение на в поръчката доставка на храни, кайто да е не по-кратък
от 1 (една) календарна година.
2.8. Разходи за поръчката

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Спрямо Възложителя, участниците не могат да предявяват каквито и да било
претенции за разходи, направени от самите тях, по подготовката и подаването на
офертите им, независимо от резултата или самото провеждане на процедурата.
Разходите по дейността на Комисията за избор на изпълнител на обществената
поръчка са за сметка на Възложителя.
2.9.Стойност на поръчката
Стойността на поръчката се определя в лева с и без ДДС и се предлага от участника
в Офертата му.
В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото
изпълнение на поръчката в описания вид и обхват.
Стойността на обществената поръчка е лимитирана в размер на 21 508,62 лв.
(двадесет и една хиляди петстотин и осем лева и 0,72 ст.) без ДДС разпределение по
позиции и номенклатурни единици, както следва:

№
по
ред

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

вид хранителни продукти
Обособена позиция № 1 - пакетирани
хранителни продукти
обикновени бисквити 200гр
обикновени бисквити 230гр
стар боб 0,500кг
брашно 500/1кг
ориз бисерен 0,500кг
халва златен век 0,270 кг
овесени ядки 0,500кг
нишесте царевично 0,060кг
спагети, кус-кус и макарони
конфитюр ягода 0,350кг
сол 1кг
бакпулвер
пшеничен грис 0,200кг
гювеч буркан
зелен фасул буркан
магданоз сух- 0,10
олио
течен шоколад 0,380кг
захар 1кг
грах буркан
яйца
леща 0,500кг
мед 0,900кг

прогнозно
мерна количество
единица за 1 година суми без ДДС

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.
кг.
кг.
кг.
кг.
бр.
кг.
кг.
ОБЩО

10
7
37
125
58
3
11
6,5
22
15
20
150
6
35
55
13
94
1,5
190
65
3900
7
1

11,33
10,21
56,73
139,58
53,65
4,00
14,67
1,57
27,32
26,13
10,00
17,50
3,25
40,83
66,46
3,79
191,92
3,13
215,33
78,00
715,00
6,77
3,08
1700,25
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1
2
3
4
5
6
7
8

Обообена позиция № 2 - Месо, месни
продукти и риба
пилешко филе
филе тилапия
кюфте Стара планина
кебапче
кайма Стара планина 1кг
свински бут кг
телешки шол кг
котлет кг

кг.
кг.
бр.
бр.
кг.
кг.
кг.
кг.

100
37
800
670
85
90
20
6
ОБЩО

700,00
274,42
373,33
240,08
602,08
547,50
191,67
39,00
2968,08

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Обособена позиция № 3 - плодове и
зеленчуци
банани кг
ябълки кг
картофи кг
зеле кг
кромид стар
тиквички
салата
портокали
краставици
моркови
домати
чушки
спанак
диня
пъпеш
праскови

кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.
кг.

250
430
670
75
83
28
37
60
90
65
30
62
12
21
40
16,5
ОБЩО

554,17
702,33
982,67
103,75
121,73
35,00
55,50
90,00
147,00
95,33
49,00
168,43
15,00
9,63
51,67
19,94
3201,15

1
2

Обособена позиция 4 - Хляб, сухар
хляб бял 0,700кг
сухар 0,500кг

кг.
кг.

620
248
ОБЩО

465,00
415,40
880,40

1
2

Обособена позиция № 5 - ДРУГИ
каша Слънчо 0,200кг
лечебна хумана 0,300кг

кг.
бр.

130
30

468,00
297,00
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АДАПТИРАНО МЛЯКО ЗА НЕДОНОСЕНИ И
РОДЕНИ С НИСКО ТЕГЛО - 0, 400 кг.

бр.

60

1325,00

4

АДАПТИРАНО МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА ОТ 0-6
МЕСЕЦА И ОТ 6-12 МЕСЕЦА - 0, 400 кг.

бр.

90

1500,00

5

АДАПТИРАНО МЛЯКО ЗА ДЕЦА НАД 1
ГОДИНА И НАД 3 ГОДИНИ - 0, 400 кг.

бр.

150

2500,00

6

МЛЯКО ЗА КЪРМАЧЕТА С ХАБИТУАЛНО
ПОВРЪЩАНЕ

бр.

50

833,33

50
50
41
ОБЩО

958,33
1408,33
32,39
9322,39

7
8
9

МЛЯКО
С
НАПЪЛНО
ХИДРОЛИЗИРАН
БЕЛТЪК БЕЗ ЛАКТОЗА - 0, 400 кг.
БЕЗЛАКТОЗНО МЛЯКО - 0,400 кг.
чай

бр.
бр.
кутия

Обособена позиция № 6 - Мляко и млечни
продукти

1
2
3

кашкавал
краве масло кг
прясно мляко3,2% 1л

кг.
кг.
л.

12
65
904

32,60
725,83
1356,00

4
5

кисело мляко 3,6% - 0,400кг
сирене

кг.
Кг.

1377
90

1321,92
786,75
4223,10

Офертите на участници, надхвърлящи обявения финансов ресурс ще бъдат
отстранени, като неотговарящи на предварително обявените условия на
Възложителя.
2.10. Начин на плащане
Заплащането на цената на договора ще се извършва съгласно договорните условия
записани в проекто договора, но не по кратко от 60 (шестдесет) календарни дни, след
представяне на фактура.
III. УСЛОВИЯ, НА КОИТО СЛЕДВА ДА ОТГОВАРЯТ УЧАСТНИЦИТЕ,
ВКЛЮЧИТЕЛНО ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ФИНАНСОВИ И ИКОНОМИЧЕСКИ
УСЛОВИЯ, ТЕХНИЧЕСКИ СПОСОБНОСТИ И КВАЛИФИКАЦИЯ
Изисквания за участниците
3.1. Общи изисквания
Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно
физическо или юридическо лице, както и техни обединения, както и всяко друго
образувание, което има право да изпълнява доставки, съгласно законодателството на
държавата, в която то е установено.
Участник може да подаде оферта за една или няколко обособени позиции,
както и за една и/или няколко номенклатурни единици от обособената позиция.
3.2. Изисквания за лично състояние на участниците. Основания за отстраняване
3.2.1.Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на
обществена поръчка участник, когато за него е налице, някое от следните
обстоятелства:
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3.2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252,
чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
3.2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за
престъпление, аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна;
3.2.1.3. 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
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;
3.2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
3.2.1.5. 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;
3.2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно
решение, че при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл.
128, чл. 245 и чл. 301 – 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която участникът е установен;
3.2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен.
3.2.1.8. 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 участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно
положение, произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на
държавата, в която е установен;
3.2.1.9. за който е налице някое от обстоятелствата 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 (ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС).
Пояснения по т.3.2.1.9:
*Дефиниции:
Съгласно § 1 от Допълнителните разпоредби на Закона за икономическите и
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален
данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни собственици, по
смисъла на закона:
1. "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и
друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е
регистрирано, без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг
подобен критерий.

2. "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по
смисъла на § 1, т. 64 от Допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното
подоходно облагане, с изключение на Гибралтар (брит.) и държавите – страни по
Споразумението за Европейското икономическо пространство.
4. "Земи" са всички земи от поземления фонд.
5. "Контрол" е понятие по смисъла на § 1в от Допълнителните разпоредби на
Търговския закон. Контрол по смисъла на ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС е налице и когато
дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, участват
пряко или косвено в управлението или капитала на друго лице или лица и между тях се
уговарят условия, различни от обичайните.
6. "Действителен собственик" е физическо лице:
а) което пряко или косвено притежава повече от 25 на сто от дяловете или
акциите на юридическо лице или на друг правен субект или пряко или непряко ги
контролира;
б) в полза на което се управлява или разпределя 25 на сто или повече от
имуществото на лице – фондация, организация и сдружение с нестопанска цел, или
друго лице, което осъществява доверително управление на имущество или
разпределение на имущество в полза на трети лица;
в) което извън случаите по букви "а" и "б" изпълнява длъжността на висш
ръководен служител – ако, след като са изчерпани всички възможни средства и при
условие че няма основание за съмнения, не може да се установи лице по букви "а" и "б"
или ако съществуват съмнения, че установеното лице или лица не е действителният
собственик; задължените субекти водят документация за предприетите действия с цел
установяване на действителния собственик по букви "а" и "б".
Забележка:
Съгласно чл. 4 от Закон за икономическите и финансовите отношения с
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим,
контролираните от тях лица и техните действителни собственици, забраната по чл. 3, т.
8 от закона не се прилага в случаите, когато:
1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество,
регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, се търгуват на
регулиран пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на
Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското
икономическо пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с
наредба на Комисията за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията
на правото на Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за
емитентите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на
многостранна система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и
действителните собственици – физически лица, са разкрити по реда на съответния
специален закон;
2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на
държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на
двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация и
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неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6
от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е
българско местно лице и неговите действителни собственици – физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС или се търгува на регулиран
пазар или многостранна система за търговия в държава – членка на Европейския съюз,
или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство;
4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в
юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни
произведения и е представило информация за действителните собственици – физически
лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други
произведения.
5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
местно лице за данъчни цели на държава – страна по Споразумението за държавните
поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която
Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до
пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни
собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – за дейностите, за които се прилага споразумението;
6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение
на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и
територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1
от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици – физически лица, са
вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС – за дейностите, за които се
прилага решението;
7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено
международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и
задължения по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска
организация, и неговите действителни собственици – физически лица, са вписани в
регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС;
8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е
част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на
държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или
икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по
търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни
собственици – физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС.
Когато е налице някое от горепосочените обстоятелства по чл. 3, т. 8 от
ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, участникът задължително отговаря с ДА в декларация

по чл.192, ал.3 от ЗОП съответно ако не са налице горните обстоятелства,
отговаря с НЕ
3.2.1.10. които са свързани лица с други участници в процедурата (чл.101, ал.11
от ЗОП).
Пояснение:
"Свързани лица" са:
а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно
дружество;
б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице;
в) лицата, които съвместно контролират трето лице;
г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по
съребрена линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до
четвърта степен включително.
"Контрол" е налице, когато едно лице:
а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на
споразумение с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото
събрание на едно дружество или друго юридическо лице;
или
б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на
управителния или контролния орган на едно юридическо лице;
или
в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на
решения във връзка с дейността на юридическо лице.
3.2.1.11. по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на
незаконно придобитото имущество (ЗПКОНПИ).
Участникът представя информация (декларира) липсата на горните
обстоятелства с попълване в декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, както следва:
За обстоятелствата по т. 3.2.1.1. и т. 3.2.1.. (чл. 54, ал. 1, т.1 и т.2 от ЗОП) се попълва
декларация по чл. 192, ал.3 от ЗОП.
КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР. ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И
ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ
4. Минимални изисквания за годността (правоспособността) за упражняване на
професионална дейност съгласно ЗОП
4.1. Оферираните хранителни продукти следва да бъдат разрешени от Закона за храните
обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 1999г , последно доп. (ДВ бр. 88 от 8.11.2016 год.) и
Закона за ветеринаромедицинската дейност изм. ДВ. бр.58 от 26 Юли 2016г.
4.2. Участниците в процедурата по всички обособени позиции да бъдат регистрирани
по реда на чл. 12 от Закона за храните или в аналогични регистри, съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
СЪОТВЕТСТВИЕТО С ПОСТАВЕНИЯ КРИТЕРИЙ СЕ ДЕКЛАРИРА С
ПОПЪЛВАНЕ НА ЧАСТ ТРЕТА, КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР, РАЗДЕЛ „А“ ОТ
ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ.192,АЛ.3 ОТ ЗОП, КАТО СЕ ПОСОЧВА: НОМЕРА И СРОКА
НА ВАЛИДНОСТ НА РЕГИСТРАЦИЯТА.
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода
на процедурата или от участника определен за изпълнител преди сключване на
договора, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП, са: Копие на валидно удостоверение
за регистрация за група храни, съответстваща на обособената позиция за която се
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участва..
4.3. Удостоверението за регистрация трябва да бъде валидно за периода на договора и
в него изрично да бъде посочена групата храни, включваща обособената позиция за
която се подава офертата.

5.Минимални изисквани за техничиски и професионални способности на
участниците съгласно ЗОП
Кратко описание на критерия за подбор:
5.1. Участниците в процедурата да разполагат с опит за изпълнението на поръчката.
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на
процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за
изпълнител преди сключване на договора са: списък на доставките, които са идентични
с предмета на обособената позиция за която се участва, с посочване на стойностите,
датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на Част трета,
критерии за подбор, раздел „В – ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
СПОСОБНОСТИ“ от декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП, като се посочва: описание,
сума, дата и получател.
Изискано минимално ниво: Участниците в процедурата да имат минимум една
изпълнена доставка, през последните три години, считано от датата на подаване на
офертата. Доставката да е на стоки, идентични с предмета на обособената позиция за
която се участва.
Кратко описание на критерия за подбор:
6.1. Участниците в процедурата по обособени позиции №№ 2 и 6 да разполагат с
техническо оборудване, необходимо за изпълнението на поръчката.
Документите за поставения критерий, които се представят при поискване в хода на
процедурата, в случаите на чл. 67, ал. 5 и ал. 6 от ЗОП или от участника определен за
изпълнител преди сключване на договора са: декларация за техническото оборудване,
което ще бъде използвано за изпълнението на поръчката.
Съответствието с поставения критерий се декларира с попълване на част Четвърта,
буква „В – Технически и професионални особеност“, т. 2 от декларация по чл.192, ал.3
от ЗОП, като се посочва: описание на техническото оборудване.
Изискано минимално ниво: Участниците в процедурата да имат минимум един брой
хладилно транспортно средство, регистрирано в ОДБХ за превоз на хранителни
продукти от група „Месо и риба“ и/или от група „Мляко и млечни продукти“, в
зависимост от обособената/ите позиция/ии, за които участва. Изискването за минимум
един брой хладилно транспортно средство важи независимо за колко, от
горепосочените обособени позиции се участва.
Забележка:
При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с
критериите за подбор се доказва от обединението участник, а не от всяко от лицата,
включени в него, с изключение на съответна регистрация, представяне на сертификат
или друго условие, необходимо за изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на
нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на
лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договора за създаване на
обединението.

7.Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците съгласно ЗОП
Възложителят няма изисквания за икономическо и финансово състояние на
участниците.
8. Срок и валидност на офертите
8.1. Срокът на валидност на офертите е 6 месеца, считано от датата, посочена за краен
срок за подаване на оферти .
8.2. Възложителят може да поиска удължаване срока на валидност на офертите до
сключване на договор.
8.3. Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на
настоящата обществена поръчка, ако представи оферта с по-кратък срок за валидност и
откаже да го удължи, при поискване страна на Възложителя.
ІV. УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕТО НА ОФЕРТАТА.
1.Офертата се изготвя в съответствие с нормативните разпоредби и с
изискванията на Възложителя, посочени в настоящата документация. Невъзможността
участникът да предостави цялата изискана информация или представи оферта,
неотговаряща на условията, посочени от Възложителя в обявата.
2.Всеки участник може да представи само една оферта, включваща
изпълнението на всички дейности от предмета на поръчката.
3. Не се допуска представянето на варианти.
4.До участие в обществената поръчка се допускат всички български и
чуждестранни физически и юридически лица, както и техни обединения.
5.Документ за учредяване на обединението (заверено копие), когато
участникът е обединение, което не е юридическо лице.
6.Офертата се подава на български език. При изготвяне на офертата всеки
участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия.
7.Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде
подизпълнител на друг кандидат или участник, не може да подава самостоятелно
заявление за участие или оферта.
8.В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или
юридическо лице може да участва само в едно обединение.
9.Свързани лица не могат да бъдат самостоятелни кандидати или участници
в една и съща процедура
10.Всички разходи за подготовка и участие в обществената поръчка са за
сметка на участника.
Офертата следва да се представи в запечатана, непрозрачна опаковка от участника
или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с
обратна разписка или чрез куриерска служба, който се надписва по следния начин:
ОФЕРТА
ДО
ДМСГД „Св. СТИЛИЯН” - БЛАГОЕВГРАД
ул. „Трети Март” № 57, деловодство
гр. Благоевград
За участие в обществена поръчка с предмет:
„ДОСТАВКА НА ХРАНИ ЗА НУЖДИТЕ НА ДОМ ЗА МЕДИКО-СОЦИАЛНИ
ГРИЖИ ЗА ДЕЦА «СВЕТИ СТИЛИЯН», ЗА СРОК ОТ 1 ГОДИНА.
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/име на участника,адрес за кореспонденция, лице за контакт;тел./факс/ел.адрес /,
обособената позиция за която кандидатства
Върху опаковката не се поставят никакви други обозначения и не се полагат никакви
фирмени печати и знаци.
Участникът, ако изпраща офертата си пощата, то той следва да я изпрати така, че
да обезпечи нейното пристигане на посочения от Възложителя адрес преди изтичане на
срока за подаване на офертите. Рискът от забава или загубване на офертата е за
участника.
Не се приемат за участие в обществената поръчка и се връщат незабавно на
участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за
получаване или в незапечатана, прозрачна или скъсана опаковка.
До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в обществената
поръчка може да промени, допълни или да оттегли подадената от него оферта. След
крайния срок за подаване на офертите участниците не могат да оттеглят или да
променят офертите си.
Всички разходи за участие в обществената поръчка са за сметка на участника.
Когато за някои от посочените документи е определено, че може да се
представят чрез “заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при
който върху копието на документа представляващия участника е записал: “Вярно с
оригинала”, поставил е собственоръчен подпис под заверката и свеж печат.
Офертата се подписва от представляващия участника или от надлежно
упълномощено/и лице/а, като в офертата се прилага пълномощното от представляващия
участника (с изключение на изискуемите документи, които обективират лично
изявление на конкретно лице/а - представляващ/и участника и не могат да се подпишат
и представят от пълномощник).
Представените образци в документацията към публикуваната Обява за участие и
условията описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е
представена по приложените образци, Възложителят има право да отстрани участника,
поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.
Срокът на валидност на офертата на участника, следва да бъде не по – кратък от
60 (шестдесет) календарни дни от датата, която е посочена за дата като краен срок за
получаване на офертите. Възложителят може да изиска от класираните участници да
удължат срока на валидност на предложенията си до момента на сключване на
договора за обществената поръчка.
Срокът на валидност е времето, през което лицата са обвързани с условията на
направените от тях предложения.
При представяне на оферта от участник с по – кратък срок на валидност и при
отказ да го удължи или ако представи оферта със съответстващ на изискванията срок на
валидност, но при последващо искане от Възложителя откаже да я удължи, то този
участник ще бъде отстранен от участие в настоящата обществена поръчка.
Офертите се подават на адрес: гр. Благоевград, ул. «Трети март» №57, до
срока, посочен в настоящата документация - на 04.11.2019г. до 13:00 часа
На основание чл.188, ал.2 от ЗОП Възложителят ще удължи срока за
получаване на оферти с най-малко 3 дни, ако в първоначално определения срок са
получени по-малко от три оферти. След изтичането на този срок, Възложителят
ще разгледа и оцени получените оферти, независимо от техния брой.

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция на
опаковката се посочва за кои обособени позиция се подава офертата. Критериите
за подбор са еднакви, участниците подават само един комплект документи.
11.Дата, час и място на отваряне на офертите: Офертите ще бъдат
получавани, разглеждани и оценявани от назначена със заповед на Възложителя
комисия. Комисията ще разглежда и оценява офертите на 05.11.2019г. в 10,00 часа.
Заседанието на комисията ще се проведе в сградата на ДМСГД „Свети Стилиян” в гр.
Благоевград, ул. Трети март № 57. Заседанието на комисията е публично. Отварянето
на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или
техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово
осведомяване и други лица при спазване на установения режим за достъп до сградата, в
която се извършва отварянето.
V. ВСЯКА ОФЕРТА СЛЕДВА ДА СЪДЪРЖА:
1. Опис на представените документи - оригинал
Оферта от участника за изпълнение на обществената поръчка с посочен срок на
валидност (по образец № 1).
Срокът на валидност на офертата: 60 (шестдесет) календарни дни, считано от
датата, определена като краен срок за получаването й. Възложителят може да поиска
от Участниците да удължат срока на валидност на офертите до сключване на договор.
2. Декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП (по образец № 2);
Указание за подготовка на декларация по чл.192, ал.3 от ЗОП – образец №
2:
1)При подаване на оферта участникът декларира липсата на основанията за
отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на декларация,
образец № 2. В нея се предоставя съответната информация, изисквана от възложителя,
и се посочват националните бази данни, в които се съдържат декларираните
обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно законодателството на
държавата, в която участникът е установен, са длъжни да предоставят информация.
2)Когато участникът е посочил, че ще използва капацитета на трети лица за
доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва
подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделна Декларация образец № 2,
която съдържа информацията по т. 1.
3)Съгласно чл. 59, ал. 5 от ЗОП възложителят е посочил критериите за подбор и
документите за тяхното доказване в настоящата документация.
4)Информацията за съответствие с критериите за подбор се предоставя чрез
попълване на необходимата информация в Декларация образец № 2 единствено на част
IV „Критерии за подбор“.
5) В декларация образец № 2 се представят данни относно публичните регистри,
в които се съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния
орган, който съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да
предоставя информация за тези обстоятелства служебно на Възложителя.
6)Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 от ЗОП или
посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 от ЗОП и преди подаването на
офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези
мерки се описват в Декларация образец № 2.
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7)Възложителят може да изисква от участниците по всяко време да представят
всички или част от документите, чрез които се доказва информацията, посочена в
Декларация образец № 2, когато това е необходимо за законосъобразното провеждане
на процедурата.
8)Преди сключването на договор за обществената поръчка, възложителят изисква
от участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от процедурата, както и
съответствието с поставените критерии за подбор. Документите се представят и за
подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
3.3.Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е
приложимо.
1)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:
1.1) 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;
1.2) е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички
вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение;
1.3) 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;
1.4) е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от
Кодекса на труда.
Като доказателства за надеждността на участника се представят следните
документи:
1) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 1 и 2 от ЗОП - документ за
извършено плащане или споразумение, или друг документ, от който да е видно, че
задълженията са обезпечени или че страните са договорили тяхното отсрочване или
разсрочване. заедно с погасителен план и/или с посочени дати за окончателно
изплащане на дължимите задължения или е в процес на изплащане на дължимо
обезщетение;
2) по отношение на обстоятелството по чл. 56. ал. 1, т. 3 от ЗОП - документ от
съответния компетентен орган за потвърждение на описаните обстоятелства.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай че
предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или
отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в
решението за класиране или прекратяване на процедурата. Участник, който с влязла в
сила присъда или друг акт съгласно законодателството на държавата, в която е
произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури
за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56,
ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.
3) по отношение на обстоятелството по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – удостоверение
от органите на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, което се издава в
15-дневен срок от получаване на искането от участника, избран за изпълнител.
Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита тежестта
и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или нарушението. В случай,

че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се гарантира неговата
надеждност, Възложителят не го отстранява от процедурата. Мотивите за приемане или
отхвърляне на предприетите мерки и представените доказателства се посочват в
решението за класиране или прекратяване на процедурата. Участник, който с влязла в
сила присъда или друг акт, съгласно законодателството на държавата, в която е
произнесена присъдата или е издаден актът, е лишен от правото да участва в процедури
за обществени поръчки или концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56,
ал. 1 от ЗОП възможност за времето, определено с присъдата или акта.
4. Копие на документ, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението (когато е приложимо) - заверено от участника копие.
Указание за подготовка:
Документът, от който да е видно правното основание за създаване на
обединението, следва да съдържа следната информация във връзка с настоящата
обществена поръчка:
1) правата и задълженията на участниците в обединението;
2) разпределението на отговорността между членовете на обединението;
3) дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.
5.Техническо предложение за изпълнение на обществената поръчка - Образец №
3, съдържа:
5.1. Списък- декларация съдържащ доставките, които са еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата.
5.2. Декларация – списък на техническото оборудване (транспортни средства),
което участникът ще осигури за изпълнение на поръчката.
5.3. Декларация по чл.59, ал.1, т.3 от Закона за мерките срещу изпиране на париобразец № 6.
5.4. Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно
придобитото имущество – попълва се Образец № 7
5.5 Декларация за разполагаемото техническо оборудване и технически системи
за сигурност – Образец 10;
5.6. декларация по чл. 102, ал.2 от ЗОП – образец 11;
5.7. декларация по чл.101, ал.11 от ЗОП – образец 12;
5.8. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително
минимална цена труда и условията на труд (по образец № 13)
5.9.При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в
договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и
документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
5.10. В случаите, когато е приложимо - заверени копия на документи за поетите от
третите лица задължения, както и Декларация за ангажираност, попълнена и подписана
от съответното /ите трето лице/трети лица (по образец – Образец № 14);
5.11. В случаите, когато е приложимо - при участие на подизпълнител се
попълват декларация по чл.66 от ЗОП и декларация за съгласие за участие като
подизпълнител (по образец – Приложение №15 и №16).
5.12. В случаите, когато е приложимо - нотариално заверено пълномощно на
лицето, подписващо офертата (оригинал) – представя се, когато офертата (или някой
документ от нея) не е подписана от представляващия участника, съгласно актуалната
му регистрация, а от изрично упълномощен негов представител. Пълномощното следва
да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и упълномощител), както и изрично
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волеизявление, че упълномощеното лице има право да подпише офертата и
представлява участника в процедурата. Когато някой от документите се подписва
пълномощник, в пълномощното следва изрично да се посочи документа, за който
прави упълномощаването. Декларациите в офертата не могат да бъдат подписвани
пълномощник.
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5.13. Декларация по закона за защита на лични данни – образец № 17
5.14. Друга информация и/или документи:
5.14.1. Декларация с посочване на регистрационния номер в публичния
национален регистър по чл. 14 от Закона за храните за обект за производство и/или
търговия с храни и/или хранителни продукти, притежаващ удостоверение за
регистрация, издадено на основание чл. 12 от Закона за храните от Българската
асоциация по безопасност на храните (БАБХ).
6. Ценово предложение – по образец;
7. Обявата се публикува на интернет - страницата на Възложителя, в профила
на купувача. В посочения от Възложителя срок 25.10.2019г.
Съгласно чл. 97 от ППЗОП Комисията отваря офертите по реда на тяхното
постъпване и обявява ценовите предложения. При извършване на тези действия могат
да присъстват представители на участниците на датата и часа, обявени в настоящата
документация, в сградата на ДМСГД „Свети Стилиян” Благоевград, ул. Трети март 57.
VІ. ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ.
Критерият, по който ще се извърши оценяването на офертите е “най-ниска цена”.
Прилага се за всички обособени позиции, но класирането е отделно за всяка
номенклатурна единица от обособената позиция.
VIІ. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
1.Условия и технически изисквания за изпълнение на поръчката
Храните и хранителните продукти, предмет на възлагане с настоящата
обществена поръчка трябва да са безопасни, годни за консумация и неувреждащи
здравето на хората по смисъла и в съответствие с чл. 20 от Закона за храните и
останалата действаща нормативна уредба, приложима към предмета на възлаганата
поръчка.
При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със
сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за
всеки вид продукти. За всяка доставка се съставя приемателно-предавателен протокол,
подписан от отговорно лице, посочено от Възложителя
Доставяните храни и хранителни продукти трябва да са в срок на годност,
отбелязан върху всяка отделна опаковка и към датата на доставката да са с остатъчен
срок на годност не по-малко от 2/3 (две трети) от целия срок на годност на конкретния
продукт.
Доставяните хляб и хлебни изделия трябва да са произведени в деня на
доставката.

Доставяното месо от птици – следва да бъде от Клас „А“ и да отговаря на
изискванията на Наредба № 32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и
предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици.
Доставяните пресни плодове и зеленчуци – трябва да отговарят на изискванията
на Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на
пресни плодове и зеленчуци. Не се допуска доставка на плодове и зеленчуци, които са
загнили, развалени и негодни за консумация.
Доставените некачествени храни и/или хранителни продукти, установени от
Възложителя няма да бъдат заплащани до замяната им от Изпълнителя с качествени
такива.
2. Нормативна уредба, относима към предмета на възлаганата обществена
поръчка
При изпълнение на поръчката трябва да се спазват техническите нормативни
актове по изпълнението на доставките, предмет на възлаганата обществена поръчка,
съгласно:
 Закон за храните, ДВ, бр. 90 от 15.10.1999 г.;
 Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за хигиената на храните, ДВ. бр.10 от 5.02.2016 г;
 Наредба 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца, ДВ, бр. 7 от
22.01.2008 г.;
 Наредба 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3
години в детските заведения и детските кухни, ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г;
 Наредба 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси,
предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 13 от 8.02.2008 г.;
 Наредба 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и
предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни, ДВ, бр. 51 от
26.06.2007 г., ДВ, бр. 30 от28.03.2001 г.;
 Наредба 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейнобитови цели, ДВ, бр. 30 от 28.03.2001 г.;
 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните, ДВ, бр. 102
от 12.12.2014 г.;
 Наредба № 16 от 28 май 2010 г. за изискванията за качество и контрол за
съответствие на пресни плодове и зеленчуци, ДВ бр. 43 от 8.06.2010 г.;
 Наредба № 4 от 19 февруари 2008 г. за специфичните изисквания при
производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и
изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти, ДВ.
бр.23 от 29.02.2008 г.;
 Наредба за изискванията към бързо замразените храни, ДВ, бр. 114 от 6.12.2002 г.;
 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение, ДВ, бр. 107 от
15.11.2002 г.;
 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти, ДВ, бр. 107 от
15.11.2002 г.;
 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека,
предназначени за консумация от човека, ДВ, бр. 8 от 30.01.2004 г.;
 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека,
ДВ, бр. 85 от 5.09.2002 г.,
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 Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желемармалади и подсладено пюре от кестени, ДВ, бр. 19 от 28.02.2003 г.,
 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека, ДВ,
бр. 89 от 20.09.2002 г.,
 Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на
храните за кърмачета и преходните храни, ДВ, бр. 110 от 21.12.2007 г.,
 Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара
на месо и черен дроб от домашни птици, ДВ. бр.29 от 7.04. 2006 г;
 Наредба №6 от 10.08.2011г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7
години в детски заведения, ДВ, бр. 65 от 23.08.2011г.;
 Наредба № 9 от 16.09.2011г. за специфичните изисквания към безопасността и
качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към
храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици, издадена от
Министъра на земеделието и храните, ДВ, бр. 73 от 20.09.2011г.;
 Наредбата за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни,
предназначени за кърмачета и малки деца, ДВ бр. 55 от 25.06.2004 г.;
 Регламент (ЕО) № 1924/2006 на Европейския Парламент и на Съвета от 20 декември
2006 година относно хранителни и здравни претенции за храните;
 Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 година относно биологичното
производство и етикетирането на биологични продукти;
 Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 година относно
материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни;
 Регламент (ЕО) № 1/2005 на Съвета от 22 декември 2004 година относно защитата
на животните по време на транспортиране и свързаните с това операции;
 Регламент (ЕО) № 466/2001 на Комисията от 8 март 2001 година за определяне на
максималното съдържание на някои замърсители в храните;
 Регламент (ЕО) № 509/2006 на Съвета от 20 март 2006 година относно
селскостопански и хранителни продукти с традиционно специфичен характер;
 Делегиран регламент (ЕС) № 664/2014 на Комисията от 18 декември 2013 година за
допълване на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета
по отношение на определянето на символите на Съюза за защитени наименования
за произход, защитени географски указания и храни с традиционно специфичен
характер, както и по отношение на определени правила за снабдяване, някои
процедурни правила и някои допълнителни преходни разпоредби;
 Регламент (ЕС) № 609/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013
година относно храните, предназначени за кърмачета и малки деца, храните за
специални медицински цели и заместителите на целодневния хранителен прием за
регулиране на телесното тегло;
 Регламент (ЕО) № 41/2009 на Комисията от 20 януари 2009 година относно състава
и етикетирането на храни, подходящи за употреба от хора, които имат
непоносимост към глутен;
 Регламент за изпълнение (ЕС) № 29/2012 на Комисията от 13 януари 2012 година
относно стандартите за търговия с маслиново масло;

 Регламент (ЕО) № 1825/2000 на Комисията от 25 август 2000 година за
установяване на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1760/2000
на Европейския парламент и на Съвета във връзка с етикетирането на говеждо месо
и продукти от говеждо месо;
 Регламент (ЕО) № 2065/2003 наЕвропейския парламент ина Съвета от 10 ноември
2003 година относно пушилни ароматизанти, използвани или предназначени за
влагане в или върху храни;
 Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април
2004 година относно хигиената на храните;
 Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004
година относно определяне на специфични хигиенни правила за храните от
животински произход;
 Регламент (ЕО) № 854/2004 на Европейски парламенти на Съвета от 29 април 2004
година относно определянето на специфични правила за организирането на
официалния контрол върху продуктите от животински произход, предназначени за
човешка консумация;
 Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 27 октомври
2004 година относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни;
 Регламент (ЕО) № 566/2008 на Комисията от 18 юни 2008 година за определяне на
подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на предлагане на пазара на месо от животни от рода на едрия рогат
добитък на възраст 12 месеца или по-малко;
 Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 година за определяне на
подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно
стандартите за търговия с яйца;
 Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на съвета от 16 декември
2008 година за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в
храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните;
 Регламент ( EO) № 2073 на Европейската комисия от 15 ноември 2005 г относно
микробиологичните критерии за храните;
 Регламент ( EO) № 543 на Европейската комисия от 07 юни 2011 за определяне на
подробни правила за прилагането на регламент ( EO) № 1234/2007 на Съвета по
отношение на секторите на плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и
зеленчуци.
3. Срок и периодичност на доставките
Периодичността на доставките е, както следва:
Заявки се изпращат от Възложителя към Изпълнителя по факс или по
електронна поща с надлежно удостоверени дата и час, съгласно нуждите на
Възложителя.
Доставките на хляб и хлебни изделия се извършва ежедневно.
Доставките на другите хранителни продукти се извършват ежеседмично, на
деня, посочен в заявката.
VІІI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:
1. Получаването, разглеждането, оценката и класирането на офертите се
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извършва от комисия определена със Заповед на Възложителя. Така определените
членове на комисията, ще разглеждат получените оферти, и ще ги класират в
съответствие с предварително обявените условия. Заседанията на комисията са
публични и на тях могат да присъстват участниците или техни упълномощени
представители, както представители на средставта за масово осведомяване и на други
лица.
2. За резултатите от работата си, комисията съставя протокол, който се предава
на Възложителя за утвърждаване и се публикува на интернет адреса на Възложителя,
профил на купувача- https://www.dmsgdblagoevgrad.com и се изпраща на участниците.
3. Комисията обявява ценовите предложения на участниците, най-малко двама
от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в техническите и ценови
предложения и предлага по един представител от присъстващите да подпише
техническите и ценови предложения на останалите участници. С това приключва
публичната част от заседанието на комисията.
4. На закрито заседание Комисията извършва проверка за съответствието на
подадените оферти с изискванията към личното състояние и критериите за подбор,
поставени от възложителя и съставя протокол.
5. Оферти, които не отговарят на условията за допустимост, посочени в обявата,
не подлежат на оценяване.
6. Комисията съставя протокол за получаването, разглеждането и оценката на
офертите и за класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за
утвърждаване.
7. Утвърденият Протокол се изпраща в един и същи ден до всички участници и
се публикува в Профила на купувача при условията на ППЗОП.
8. Когато не е подадена нито една оферта, включително след удължаване на
срока по чл.188, ал.2 от ЗОП и първоначалните условия на поръчката не са променени,
Възложителят може да изпрати покана до определено лице/лица, съгласно чл.191 от
ЗОП.
IХ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР
Възложителят сключва писмен договор с класирания на първо място и определен за
изпълнител участник в едномесечен срок от датата на определяне на изпълнителя, след
като уговори датата и начина на сключването му. Възложителят може да възложи
изпълнението на поръчката и в случаите, когато е подадена само една оферта, при
условията на чл.188, ал. 3 от ЗОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, възложителят изисква от
участника, определен за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката, както и
съответствието с поставените условия в настоящата документация. Документите се
представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива.
Възложителят не сключва договор, когато участникът, класиран на първо място при
условията посочени в ЗОП.
Когато определеният за изпълнител участник откаже да сключи договор,
възложителят прекратява процедурата или определя за изпълнител втория класиран
участник. За отказ се приема и неявяването на уговорената дата, освен ако неявяването
е по обективни причини, за което възложителят е уведомен своевременно.
За всички неуредени въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за обществените
поръчки и Правилника за прилагане на закона за обществените поръчки.

КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ УЧАСТНИЦИТЕ И ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Всички действия на възложителя към участниците са в писмен вид. Обменът на
информация може да се извърши чрез: електронна поща, като съобщението, се
подписва с електронен подпис или пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана
пратка с обратна разписка, или по факс.

Х. ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИТЕ
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