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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 

ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 
Номер на обявата: [ 1314 от 23.08.2016 г.  ] 

  

 
Възложител: [Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“ ] 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: [ 2267 ] 

Адрес: [град Гоце Делчев, улица Отец Паисий №4] 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): [Георги Костадинов Дерменджиев] 

Телефон: [0893461666] 

E-mail: [parvo_gd@abv.bg] 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен:  [х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: Георги Костадинов Дерменджиев 

[] Горепосоченото/ите място/места за контакт: град Гоце Делчев, улица Отец Паисий №4 

[] Друг адрес: www.parvo-gd.org 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [х] Не 

 

Обект на поръчката: 

 

[х] Доставки 

 

Предмет на поръчката: [„ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВКА НА ГОТОВА ХРАНА ПО 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ЗАЯВКА ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ I ОУ „СВ. СВ. КИРИЛ И 

МЕТОДИЙ” ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ] 

  

Кратко описание: „Приготвяне и доставка на готова храна по предварителна заявка за 

учениците Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция № 1:  

„Приготвяне и доставка на готови ястия-кетъринг по предварителна заявка за обедно хранене за 

учениците от 1-ви до 6-ти клас включително на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце 

Делчев”;  

Обособена позиция № 2:  

„Приготвяне и доставка на индивидуално опакована готова храна - „Закуска и плод” по 

предварителна заявка за учениците от 1-ви до 4-ти клас включително Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Гоце Делчев”;  

  

Място на извършване: [Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев] 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [  62607 ] 
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Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да  

 

Номер на обособената позиция: [ 1  ] 

  

Наименование: [„Приготвяне и доставка на готови ястия-кетъринг по предварителна заявка за 

обедно хранене за учениците от 1-ви до 6-ти клас включително на Първо ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий”, град Гоце Делчев”; ] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [  40 213,20  ] 

Номер на обособената позиция: [ 2  ] 

Наименование: [ „Приготвяне и доставка на индивидуално опакована готова храна - 

„закуска и плод” по предварителна заявка за учениците от 1-ви до 4-ти клас 

включително Първо ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Гоце Делчев”;] 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [22 394,40   ] 

 

Изисквания за личното състояние: [2.1. Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, 

ал. 1, т. 1, 2 и 7 от Закона за обществените поръчки, а именно: 

2.1.1. Да не са осъдени 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. 

2.1.2. Да не са осъдени с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за 

престъпление, аналогично на тези по т. 2.1.1.в друга държава членка или трета страна. 

2.1.3. Да не е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

- Обстоятелствата се декларират с Декларация – Приложение № 3, която се 

подписва и представя от лицата, които представляват участника, членовете  на 

управителни и надзорни органи на участника и за други лица, които имат 

правомощия да упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  

 

2.2. Да не са налице обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от Закона за 

обществените поръчки, а именно: 

2.2.1. Да нямат 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. 

2.2.2. Да не е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от Закона за 

обществените поръчки. 
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2.2.3. Да не е установено, че: 

а) са представили документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

б) не са предоставили изискваща се информация, свързана с удостоверяване 

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор. 

- Обстоятелствата се декларират с Декларация – Приложение № 4. Когато 

участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията се подава от 

лицето, което може самостоятелно да го представлява. 

2.3. При сключването на договор участникът, определен за изпълнител, представя 

документи, издадени от компетентен държавен орган, за декларираното от него в офертата 

съгласно чл. 58 ЗОП. 

Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

Документите не се представят, 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. 

3. Участниците са длъжни да спазват стриктно всички срокове и условия, 

установени в документацията за участие, както и тези, предвидени в настоящите указания 

в хода по осъществяване на обществената поръчка. 

4. Участниците са длъжни да представят всички изискуеми документи, предвидени 

в документацията за участие в обществената поръчка. 

5. Възложителят отстранява от участие:  

       1.   участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 54 от ЗОП; 

2. участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни 

друго условие, посочено в документацията; 

3. участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително 

обявените условия на поръчката; 

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

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

5. участници, които са свързани лица; ] 

  

Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……] 

  

Икономическо и финансово състояние: [……] 

  

Технически и професионални способности: [ 4.1. В обявената поръчка се допускат 

участници, които разполагат и са декларирали наличие на годност (правоспособност) за 

упражняване на професионална дейност и следните технически и професионални 
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способности, които покриват изискванията на критериите за подбор за участие в 

настоящата обществена поръчка, а именно: 

4.1.1. Право да подаде оферта има всяко българско или чуждестранно физическо или 

юридическо лице, както и техни обединения, които отговарят на условията на Закона за 

обществени поръчки (ЗОП), ППЗОП и на изискванията от възложителя, посочени в обявата и 

настоящата документация и разполага с минимум една собствена или наета база, 

регистрирана като обект за производство и търговия с храни съгласно чл. 12 на Закона за 

храните.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

представи Декларации - Приложение № 6 и Приложение № 8 от настоящата 

документация; 

  

4.1.2. Които имат годност (правоспособност) за упражняване на 

професионална дейност и технически и професионални възможности за изпълнение 

на поръчката, а именно:  

- Всеки един от участниците следва да има на разположение минимум едно 

собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ, чрез което ще 

се извършва доставката на приготвената храна.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

представи Декларация - Приложение № 6  от настоящата документация; 

 

- Всеки един от участниците следва да разполага с нает на трудов или граждански 

договор персонал за изпълнение на обществената поръчка, съставен от поне две лица, 

едното от които готвач. В персонала следва да бъде включен и 1 шофьор.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

представи Декларация - Приложение № 5  от настоящата документация; 

- Всеки един от участниците следва да има на разположение диетолог със 

завършено образование със специалност „диетолог” за изготвяне или съгласуване на 

предлаганите менюта с изискванията за ученическото хранене.  

За доказване на това обстоятелство участникът следва да впише данните и да 

представи Декларация - Приложение № 5  от настоящата документация; 

Изпълнителят се задължава да осигури необходимите квалифицирани специалисти 

за периода на действие на договорите. 

 

- Всеки един от участниците следва да е изпълнил успешно поне 1 доставка с 

предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръката за последните три години 

считано от датата на подаване на офертата. 

За доказване на това обстоятелство, участникът следва да представи Списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с 

посочване на стойности, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената 

услуга- Приложение № 7; 

5. Всеки участник в процедурата може да представи оферта за всяка обособена 

позиция по отделно или за двете общо.  
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Към офертата задължително се прилагат приложените към документацията 

приложения, които са задължителни за участниците за всяка една от обособените 

позиции. 

 

         6.Посочените по-горе технически способности, професионалната компетентност и 

правоспособност, необходими за изпълнение предмета на поръчката, са задължителни за 

кандидатите.  

        7. При участие на обединение, което не е юридическо лице, 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 обединение, 

съгласно чл. 59, ал. 6 от ЗОП. 

       8.Подизпълнителите трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за 

отстраняване от процедурата. 

      9.При ползване на подизпълнители, изпълнителя следва да спази разпоредбата на  чл. 

66, ал. 10 от ЗОП. 

10. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица по отношение на 

критериите, свързани с техническите способности и професионалната компетентност. 

Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор за доказването, на 

които кандидатът или участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са налице 

основанията за отстраняване от процедурата. За третите лица се прилагат изискванията на 

чл. 65, ал. 2-4 от ЗОП. 

11. Документите не се представят, 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.] 

  

 

Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

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

 

Критерий за възлагане: 

[х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [01.09.2016 г.]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [31.10.2016]                      Час: (чч:мм) [16:00] 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) [02.09.2016  г., 10.00 часа] 

  

Място на отваряне на офертите: [Първо основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, град 

Гоце Делчев] 

  

 

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:  [х] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: [не е приложимо] 

  

  

 

 

Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 


