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РАЗДЕЛ I. 

ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

 

1. Предмет на поръчката е определянето на доставчик, на когото да бъде възложено 

да доставя пакетирани закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове за учениците от  

подготвителните класове и от първи до четвърти клас на 112 ОУ "Стоян Заиемов", 

гр.София", съгласно ПМС № 308 от 20.12.2010 г. по Програма «Подпомагане храненето 

на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните 

класове в училище и учениците от І - ІV клас» на Министерството на образованието и 

науката».  

Броят на учениците от втори до четвърти клас е 424 и 213 ученика от 

подготвителен и първи клас.  

Количествата за доставка на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове са 

прогнозни, на база брой учащи се. Възложителят си запазва правото да намалява или 

увеличава броя на доставките съобразно  броя на отсъстващите от учебни занятия или 

придошли ученици. 

Училището е на двусменен режим на учебен процес. Пакетираните закуска, мляко, 

зеленчуци и/или плодове ще се доставят един път  дневно всеки учебен ден: сутрин - дo 

08,30 при първа смяна на учeниците през първия срок и съответно след обяд до 13:30 

часа, при втора смяна на учениците през втория срок на учебната година. Мястото на 

доставка е сградата на 112 ОУ "Стоян Заимов", с административен адрес: гр.София, 

Район “Оборище”, бул. "Княз Александър Дондуков” № 60 и във филиала на ул. 

„Чаталджа” № 68. Разходите за доставка са за сметка на доставчика.  

Доставките ще се извършват съобразно предварително заявените от възложителя 

количества - до 15,00 часа на предходния ден.  

Всяка доставена партида закуска, мляко, зеленчуци и/или плодове трябва да бъде 

придружена със съответните сертификати за качество и произход и да са в срок на 

годност, съгласно изискванията на Закона за храните (Обн. ДВ. бр.90 от 15 Октомври 

1999г.) и подзаконовите нормативни актове към него.  

Няма да се допускат доставки на закуски, мляко, зеленчуци и/или плодове с 

генетично модифицирани храни. 

Когато се доставят закуски с вложени в тях млечни продукти или доставената 

напитка е мляко, няма да се допуска в продуктите да се съдържа растителна мазнина. 

Храненето на децата ще се осъществява от Възложителя, съгласно изискванията на 

Закона за храните, Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на 

учениците, издадена от  Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.63/2009г.) и 

Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения и училищата, издадена от Министерството 

на земеделието и храните (Обн. ДВ. бр.73/2011г.) и в съответствие с това доставяните 

закуски, мляко, зеленчуци и /или плодове следва да отговаряват на минималните 

изисквания за качество, предвидени в тях. 

Всички поръчани стоки следва да отговарят на всички нормативни изисквания: 

 Закон за храните; 

 Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; 

 Наредба № 37 от 21 юли 2009 г. за здравословно хранене на учениците, 

издадена от  Министерството на здравеопазването (Обн. ДВ. бр.63/2009г.); 

 Наредба № 9/16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и 

качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, 

издадена от Министерството на земеделието и храните, както и към храни, 



предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (Обн. ДВ. 

бр.73/2011г.)  

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци; 

 Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на 

населението; 

 Наредба № 4 от 03.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в 

храните; 

 Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за 

чистота на добавките, предназначени за влагане в храни; 

 Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите 

количества на някои замърсители в храните; 

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата 

действаща нормативна уредба относно производството, преработката и 

търговията с хранителни продукти. 

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните 

(Обн. ДВ. бр..102 от 12 декември 2014г ). 

 

Закуски и мляко, които са пакетирани от техния производител, следва да се 

доставят от участника, на когото ще бъде възложено изпълнението на тази поръчка, в 

оригинална неразкъсана опаковка, етикетирани на български език, от който да е видно 

кой е производителя, дата на производство, срок на годност и всички други реквизити на 

етикирането, изисквани от Закона за храните и Наредба за изискванията за 

етикетирането и представянето на храните (Обн. ДВ. бр.102 от 12 декември 2014г ). 

 

Срокът на валидност на предложенията трябва да не е по-кратък от 120 (сто и 

двадесет) календарни дни. 

2. Стойност на поръчката – Прогнозната стойност е до 57 583, 20 лв. (петдесет и 

седем хиляди, петстотин осемдесет и три лева и двадесет стотинки) без начислен 

ДДС, съответно 69 099, 84 лв. (шестдесет и девет хиляди деветдесет и девет лева и 

осемдесет и четири стотинки) с ДДС. Прогнозната стойност е определена на база 

424 ученика от втори до четвърти клас за 152 учебни дни и  213 ученика от 

подготвителен и първи клас за 148 учебни дни, при единична цена на закуска 0,60 

лв. без ДДС, съответно 0,72 лв. с ДДС. Финансирането е с целеви средства от 

държавния бюджет по Постановление № 308/20.12.2010г. на Министерски съвет. 

Предлаганата цена трябва да е в лева, франко местоизпълнението, и да включва всички 

разходи, необходими за изпълнение на поръчката. Възложителят няма да приеме цени с 

цифрово изражение 0 (нула) и по висока от прогнозната стойност на поръчката. Всеки 

участник, неспазил това изискване, ще бъде отстранен от процедурата. 

3. Възложителят ще сключи договор за доставка за всички учебни дни до края на 

месец май 2016г. Доставките ще се извършват само в учебните дни от годината.  
Възложителят не поема задължение да заявява доставки на храна, в случай, че такава 

нужда не е конкретно възникнала. Изпълнителят по договора не може да претендира 

каквото и да било обезщетение за това, че не са му е възложени доставки. 

 

 

 

 



 

 

 

Раздел ІІ. 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

 

 Общи изисквания към участниците в процедурата 

1. В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български 
и чуждестранни физически или юридически лица, включително и техни обединения. 

2. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

съответствието с критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в 
обединението.  

3. В случай, че Участникът е обединение, което не е юридическо лице, членовете на 

обединението подписват договор за обединение. Договорът трябва да съдържа клаузи, 
които да гарантират, че: 

A) всички членове на обединението са отговорни солидарно при изпълнението 

на  Договора за възлагане на обществена поръчка, сключен в резултат на 
проведената процедура;  

B) всички членове на обединението са длъжни да останат в състава на 

обединението за целия период на изпълнение на Договора за възлагане на 
обществена поръчка, сключен в резултат на проведената процедура.  

4. Участниците в обединението трябва да определят и посочат в договора или в 

друг документ, подписан от тях, лицето, което представлява обединението. В договора за 

обединение трябва да определят и наименованието на участника. Не се допускат 

промени в състава на обединението след подаването на офертата. 

 5. В договора за обединение трябва да бъде определено и посочено всеки 

съдружник в обединението какви дейности ще извършва при изпълнение на 

обществената поръчка  

6. Копие на договора за обединение задължително се прилага към офертата на 
участника. 

7. В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка, копие на същото се прилага в 

офертата. В случай, че обединението не е регистрирано и бъде определено за изпълнител 

на настоящата обществена поръчка, следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, 
преди подписване на Договора за изпълнение на настоящата обществена поръчка; 

8. Когато при изпълнение на поръчката Участникът предвижда участието на 

подизпълнител/и, представя декларация за Участието на подизпълнител/и (Образец №4), 

в която посочва видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на 

подизпълнители и съответстващия на тези работи дял в проценти от стойността на 
обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.  

9. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата, при условията на чл.45а  и чл.45б от ЗОП.  

10. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна 

оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 
юридическо лице може да участва само в едно обединение. 



11. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

участници в една и съща процедура. 

1.  Административни изисквания към участниците в процедурата 

11.1. Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.47, 

ал.1, т.1 буква а) - д), т.2, т.3 и т.4,  ал.2, т. 1, т.2а, т.5 и ал.5, т.1 и т.2 от ЗОП, както 

следва: 

11.1.1. Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е 

реабилитиран (чл.47, ал.1, т.1 буква а) - д) от ЗОП:  

 за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, 
включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; 

 за подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; 

 за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния 

кодекс; 

 за престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; 

 за престъпление против стопанството по чл. 219 - 252 от Наказателния кодекс. 

11.1.2.Участникът да не е обявен в несъстоятелност (чл.47, ал.1, т.2 от ЗОП). 

11.1.3.Участникът да не е в производство по ликвидация или се намира в подобна 

процедура съгласно националните закони и подзаконови актове (чл.47, ал.1, т.3 от 

ЗОП). 

11.1.4. Участникът да няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от 

Данъчно- осигурителния процесуален кодекс към държавата и община, установени с 

влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или 

отсрочване на задълженията, или задължения за данъци или вноски за социалното 

осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен 
(чл.47, ал.1, т.4 от ЗОП).  

11.1.5.Участникът да не е в открито производство по несъстоятелност, и да не е 

сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от 

Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице – да не се намира в 

подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително 

неговата дейност да не е под разпореждане на съда, и участникът да не е преустановил 
дейността си (чл.47, ал.2, т.1 от ЗОП). 

11.1.6.Участникът да не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за 

обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение (чл.47., 
ал.2, т.2а от ЗОП, без поръчки по чл.3, ал.2 от ЗОП).; 

11.1.7.  Участникът да не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по 

чл.313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на 
обществени поръчки (чл.47, ал.2, т.5 от ЗОП); 

11.1.8. Не могат да участват в процедура за възлагане на обществена поръчка 

участници при които лицата по чл.47, ал.4 от ЗОП са свързани лица по смисъла на §1, 

т.23а на Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на 

ръководна длъжност в неговата организация (чл.47, ал.5, т.1 от ЗОП); 

11.1.9. Участникът да не е сключил договор с лице по чл. 21 и чл. 22 от Закона 
за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси (чл.47, ал.5, т.2 от ЗОП); 

11.1.10. Изискванията по т. 11.1.1, т.11.1.7 и т.11.1.8 (чл.47, ал. 1, т.1, ал. 2, т.5 и 

ал.5, т.1 от ЗОП) се прилагат, както следва: 



1. при събирателно дружество- за лицата по чл. 84, ал.1 и чл. 89, ал.1 от 

Търговския закон; 

2. при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон, без 
ограничено отговорните съдружници; 

3. при дружество с ограничена отговорност- за лицата по чл. 141, ал.2 от 

Търговския закон, а при еднолично дружество с ограничена отговорност- за 
лицата по чл.147, ал.1 от Търговския закон; 

4. при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от 

Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от 
Търговския закон; 

5. при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския 

закон; 

6. при едноличен търговец- за физическото лице - търговец; 

7. във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за 
лицата, които представляват кандидата или участника; 

8. в случаите по т. 1 - 7 - и за прокуристите, когато има такива; когато 

чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само 

от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на 

Република България. 

 

 
Раздел ІІІ. 

ИЗИСКВАНИЯ И ДОКАЗАТЕЛСТВА ЗА ИКОНОМИЧЕСКО И 

ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ВЪЗМОЖНОСТИ И/ИЛИ 

КВАЛИФИКАЦИЯ НА УЧАСТНИЦИТЕ 

 

           1.Икономически и финансови изисквания към участниците 

1.1. В настоящата обществена поръчка няма изисквания за икономическо и 

финансово състояние на участниците. 

2. Технически възможности и/или квалификация на участника. 

 

2.1.Минимално изискване: За участие в процедурата, всеки участник следва да 

докаже опит в изпълнение на доставки, еднакви или сходни с предмета на поръчката, 

през последните три години, считано от датата на подаване на офертата. Участникът 

трябва да е извършвал доставки минимум на един сходен с предмета на поръчката обект. 

 

Забележка: Под „доставки сходни с предмета на настоящата обществена 

поръчка„ се разбира – „услуги по доставки на хранителните продукти предмет 

на поръчката в обекти от социалната, здравната или образователна  система“.  

 

За доказване на това изискване участникът представя: 

2.1.1. За доказване на съответствие с така посочените технически изисквания, 

участникът следва да приложи списък на услугите, които са еднакви или сходни с 

предмета на настоящата поръчка, изпълнени през последните три години, считано от 

датата за подаване на оферти  - съгласно образец № 11. Като доказателство за 

изпълнение на посочените в списъка услуги, участникът представя:   
 



- удостоверение, издадено от получателя на услугата или от компетентен орган, или  

- посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за услугите. 

Удостоверението се представя като заверено от участника копие. В представения 

документ да има информация за обхвата на услугите периода на изпълнение и вида и 

обема на доставките. Участникът следва да представи минимум едно удостоверение. 

 

2.2. Участникът следва да докаже, че разполага с квалифициран персонал, който 

ще  отговаря за изпълнението на поръчката, включително и на тези отговарящи за 

контрола на качеството. 

 

 За доказване на това изискване участникът представя: 

 2.2.1.За доказателство да представи Списък- декларация с имената на персонала, 

който ще отговаря за изпълнението на поръчка, на ръководните му служители, 

включително и на тези, отговарящи за контрола на качеството по извършването на 

услугата, с посочени образование, професионална квалификация, стаж и 

професионалния опит – съгласно образец № 12. 

 

  2.2.2. Да се посочи правоспособно лице за координатор по безопасност и 

качество по време на изпълнение на договора. 

 

 2.3. Минимално изискване: Участникът следва да разполага с минимум една 

складова площ и хладилна техника, необходима за съхранение на хранителните 

продукти, на територията на град София. 

            2.3.1.Минимално изискване: Участникът следва да разполага с минимум едно 

собствено или наето транспортно средство, необходимо за извършване на доставката 

  

 За доказване на това изискване участникът представя: 

              2.3.1.1.Списък-декларация на техническото оборудване, с което разполага 

участникът за изпълнение на обществената поръчка за услуга, доказващо възможностите 

му за точно изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на Възложителя и 

приложени към списъка документи, включващи задължително:  

2.3.1.2. доказателства за собствени или наети складови площи и хладилна техника, 

необходима за съхранение на хранителните продукти, на територията на град София 

(допускат се едно или няколко от следните доказателства: документ за собственост, 

извлечение от инвентарна книга, договор за наем, декларация за предоставяне на 

оборудване от собственик) и  

2.3.1.3.доказателства за собствени или наети транспортни средства, необходими 

за извършване на доставката (допускат се едно или няколко от следните доказателства: 

документ за собственост, извлечение от инвентарна книга, договор за наем, декларация 

за предоставяне на оборудване от собственик)   

2.3.1.4. Заверени от участника копия на сертификати  на пакетираните закуски или 

удостоверения за регистрация на собствен или нает хранителен обект, издадени от 

ОДБХ, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ, се 

приемат и удостоверения от РИОКОЗ / РЗИ, издадени до влизането в сила на ЗБАБХ 

(25.01.2011 г.), за срока, за който са издадени.  

Сертификатите, които са на чужд език се представят задължително и в превод. 

Участник, чиято оферта не отговаря на посочените в настоящата документация 

изисквания няма да бъде разглеждана.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     



 
Раздел ІV. 

ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

 

1.Място и условия за получаване на документацията - желаещите да получат 

документация за участие могат да я изтеглят от интернет страницата на СО-район 

„Оборище”  -  www.so-oborishte.com., профил на купувача. 

 

Раздел V. 

ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕДСТАВЯНЕ НА 

ОФЕРТАТА 

 
1. Подаването на офертата за участие означава, че участникът познава и приема 

безусловно всички условия в документацията. 

2. Поставянето от страна на участника на условия и изисквания, които не отговарят 

на обявените от Възложителя, води до отстраняване на този участник от участие в 

процедурата. 

3. Разходите, свързани с изготвянето и подаването на офертата и заплатената цена 

за документацията са за сметка на участника. Участниците не могат да имат претенции 

за направените от тях разходи, независимо от изхода на процедурата.  

4. Срокът на валидност на офертите следва да бъде не по-малък от 120 (сто и 

двадесет) календарни дни от датата, посочена в обявлението като краен срок за 

получаването им. 

         6. Офертите на участниците ще се приемат в гр. София, бул.”Мадрид” № 1, 

деловодство, ет.1, в срок до 16.30 часа на 29.09.2015. г., включително. 

        7. Офертите се представят в запечатан непрозрачен плик от участника лично или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът записва 

„Оферта”, наименованието на поръчката, адрес за кореспонденция, телефон и по 

възможност факс и електронен адрес. Пликът с офертата съдържа изискваните от 
възложителя документи, включително и ценовото предложение на участника.  

8. В случай, че участникът изпраща офертата чрез препоръчана поща, разходите са 

за негова сметка. В този случай той следва да изпрати офертата така, че да обезпечи 

нейното поучаване на посочения от Възложителя адрес в срока, определен за подаване 

на офертите, посочен в обявлението. Рискът от забава или загубване на офертата е за 

участника. 

9. Възложителят не се ангажира да съдейства за пристигането на офертата на 

адреса и в срока, определен от него. Участникът не може да иска от Възложителя 

съдействия като: митническо освобождаване на пратка; получаване чрез поискване от 

пощенски клон, или други подобни. 

10. При приемането на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, 

датата и часа на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за 

което на приносителя се издава документ. 

11. Не се приемат оферти, подадени или получени при Възложителя след изтичане 

на крайния срок за получаване или представени в незапечатан, прозрачен или скъсан 

плик. Такива оферти незабавно се връщат на подателя и съответното обстоятелство се 

отбелязва в регистъра. 

12. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява 

http://www.so-oborishte.com/


по-нататъшното участие на участника в процедурата, освен ако в срока не представи 

нова оферта. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на 

изискванията и условията за предоставяне на първоначалната оферта, като върху плика 

бъде отбелязан и текст "Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)". 

13. Документите, съдържащи се в офертата, се подписват от управляващия и 

представляващ участника съгласно актуалната му регистрация. В случай че офертата не 

е подписана от управляващия и представляващ участника съгласно актуалната му 

регистрация, следва да се представи нотариално заверено пълномощно на лицето, което 

представлява участника в процедурата. 

13.1. Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в процедурата. 

13.2. В случай че участникът е обединение, което не е юридическо лице, 

документите в офертата трябва да бъдат подписани от представляващия, посочен в 

документа по чл.56, ал.1, т.2 от ЗОП 

14. Всички документи, съдържащи се в офертата, следва да бъдат на български 

език. Когато участникът в процедурата е чуждестранно физическо или юридическо лице 

или обединение на чуждестранни физически и/или юридически лица, посочените в 

настоящата документация документи се представят в официален превод на български 

език, а останалите документи, които са на чужд език, се представят и в превод на 

български език. 

15. Всички документи се представят в оригинал или заверено от участника копие 

"Вярно с оригинала". 

16. Когато за някои от изискуемите документи е определено, че може да се 

представят чрез "заверено от участника копие", за такъв се счита документ, при който 

върху копието на документа се съдържа текста "Вярно с оригинала" и има 

собственоръчен подпис на представляващия участника и положен печат (ако има такъв). 

17. По офертата не се допускат никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции. При неспазване на това изискване участникът се отстранява от участие. 

18. Представените образци в документацията за участие са задължителни за 

участниците. Ако офертата не е представена по приложените образци, възложителят 

може да отстрани участника от процедурата, поради несъответствие на офертата с 

изискванията на документацията за участие. 

 

Раздел VІ. 

СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 
  1.  Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника или 

упълномощеното от него лице по (образец № 1) 

            2. Представяне на Участника по (Образец № 2), което включва 
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския 

регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както 

и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата; 

 б) Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП (Образец №3). Декларацията се попълва от 

лицата, които представляват участника. 

 3. Копие на договора за обединение - когато участникът е обединение, а когато в 

договора не е посочено лицето, представляващо участниците в обединението - и 

документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият; 



5. Изрично нотариално заверено пълномощно от управляващия и 

представляващия Участника, с което упълномощеното лице да представлява Участника в 

процедурата (изисква се когато избраното лице не е законен представител на  Участника, 

прокурист или друг търговски пълномощник, който да може да задължава дружеството, 

съгласно документите за търговска регистрация). Пълномощното за нуждите на 

процедурата трябва да включва в представителната власт, възможността на 

пълномощника валидно да задължи Участника с представеното предложение, да 

попълни и подпише документите, включително проекта за договор и ценовото 
предложение – представя се оригинал.   

   6. Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от ЗОП 

(Образец №6) 

 7. Доказателства за техническите възможности и/или квалификация на участника 

посочени в раздел IІІ от настоящата документация  по образец № 11 и образец №12. 

8. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за приемане на условията в проекта на 

договор – (образец № 10) 

9. Декларация за запознаване с обекта предмет на обществената поръчка- (образец 

№ 5) 

10. Подизпълнители 

Когато се предвижда участие на подизпълнители, следните документи задължително се 

представят от всеки от  тях:  

 10.1. Представяне на подизпълнителя (Образец №4)- оригинал  

 10.3. Декларация по чл. 47, ал. 9 (Образец №3А) - оригинал; 

  10.4. Декларация от подизпълнителите (Образец №  4А) - оригинал 

11. Участници обединения 

Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:  

 документите по чл.56, ал. 1, т. 1, букви "а" и "б" от ЗОП (представяне на 

участника - Образец №2 и декларации по чл. 47, ал. 9 - Образец №3) се представят 

за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;  

 документите по чл.56, ал. 1 т. 4 и 5 от ЗОП  се представят само за участниците, 

чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 

25, ал. 2, т. 6;  

 

12. Заверено от участника, на всяка страница с подпис и печат «Техническо задание», 

с което същият декларира, че се съгласява с условията на Възложителя и удостоверява, 

че отговаря на всички изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката  (попълва 

се приложеният образец№7);           

13.Техническо предложение, изготвено в съответствие с изискванията на 

Възложителя, съдържащо „Техническа оферта“, изготвена по приложения образец и 

приложенията към нея (попълва се приложеният образец – образец №8 към настоящата 

покана) 

14. Ценовото предложение, изготвено по приложения към документацията образец № 

9 и Приложение № 1.1; 

 
Раздел VІІ. 



ПОКАЗАТЕЛИ, ОТНОСИТЕЛНА ТЕЖЕСТ И МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА 

ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 

 

1. Оценката на офертите на допуснатите до участие в процедурата ще се извърши по 

основен критерий „икономически най-изгодна оферта” при следните показатели: 

 

1. 2. «Предложена цена» – максимален брой точки - 60.; 

При този показател се съпоставя сумата на предложените цени за един брой закуска, 

съгласно Приложение № 1.1.  

Единичната цената на предложените закуски да бъде от 0,55 до 0,60 лв., без ДДС, 

при база 424 ученика от втори до четвърти клас за 152 учебни дни и 213 ученика от 

подготвителен и първи клас за 148 учебни дни 

Участникът, предложил най-ниска сума получава максималния брой точки, а всеки 

следващ – съответния брой точки, получени от съотношението между най-ниската сума, 

предложена от участник и предложената от него сума, умножено по максималния брой 

точки за критерия.  

1. 3. «Разнообразие на предлаганата храна” –  максимален брой 30 точки.  

По този критерий предложенията се оценяват по брой и вида на предложените 

закуски, съобразено с нормативните изисквания за ученическо хранене . 

За най-голям общ брой на предложените закуски/меню, съобразени с нормативните 

изисквания ученическото хранене се дават максималният брой точки. За всяко следващо 

предложение оценката се получава като съотношение на предлагания от участника брой 

и вид закуски към най-големия брой и вид на предлаганите закуски, умножено по 

максималния брой точки за критерия.  

1.4. „ Концепция за доставка на закуски”– максимален брой 10 точки. 

Концепцията представлява вижданията на участника за начина на доставка, 

включващ времето и мястото на доставката на закуските, млякото, зеленчуците и/или 

плодовете, доставени за деня и организирането на раздаването на доставените закуски, 

съобразно учебния процес. Мястото, на което се доставят закуските трябва да отговаря 

на изискванията на СРЗИ. 

2. Комплексната оценка се получава като сбор от точките, получени по 

подкритериите „предложена цена”, „разнообразие на предлаганата храна” и „концепция 

за доставка на закуски” по следната таблица:  

 

Критерий Формула за изчисление Оценка по 

показателя 

„Предложена цена” Оц 1 = най-ниска цена    х ......(макс. брой 

точки) 

            цена на участника 

 

„Разнообразие на 

предлаганата храна” 

Оц 2 = брой закуски на участника  х .....(макс. 

брой точки) 

 



            най-голям брой закуски   

„Концепция за 

доставка на закуски” 

Оц3 =                     Х                   х 10 

                                       10 

Където  (Х) е средноаритметична  стойност от 

оценките на членовете на комисията  по 10 

балната система, при 10 бр. максимални точки за 

оценка. 

 

Комплексна оценка Оц 1 + Оц 2 + Оц3 = комлексна оценка  

 

Резултатът се закръглява до 0,01, а при равен брой точки на първо място се определя 

участника с по-ниска цена. 

 

 

Раздел VІІІ. 

РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

 
 След изтичане срока за получаване на оферти за провеждане на процедурата 

Възложителят с писмена заповед назначава длъжностни лица, за разглеждане, оценка и 

класиране на офертите.  

Длъжностните лица започват работа след получаване на списъка с участниците и 

представените оферти и подписват декларация за обстоятелствата по чл. 35, ал. 1, т.2 и 

т.3  от ЗОП.  

От участие се отстранява участник, за когото установи липса на документи и/или 

несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на Възложителя.  

След като се разгледат офертите и се сравнят по всички показатели и изисквания на 

Възложителя, длъжностните лица пристъпват към разглеждане на плика с ценовата 

оферта. 

Финансова оферта, която не отговаря на изискванията на възложителя, не се разглежда. 

Комисията от длъжностни лица извършва оценка на ценовите предложения на 

допуснатите участници по критерия: „Икономически най-изгодна оферта”. 

След извършване на оценката на предложения на допуснатите участници, длъжностните 

лица съставят протокол за своята работа и го представят за утвърждаване на 

Възложителя. 

В протокола се вписват предложенията на длъжностните лица с мотивирана обосновка за 

отстраняване от процедурата на участник: 

а) който не е представил някой от необходимите документи, посочени в настоящата 

документация.; 

б) който е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително 

обявените условия на възложителя;  

Протоколът за извършената работа по чл.101г, ал.4 от ЗОП се подписва от всички 

членове и се предава на Възложителя заедно с цялата документация. 

Работа  на длъжностните лица приключва с приемане на протокола от възложителя.  



 
Раздел ІХ. 

СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР  

 

               1.Възложителят сключва с участника, определен за Изпълнител, писмен 

договор, който включва всички приложения от офертата на определения изпълнител.  

                2.При подписване на договора Изпълнителя, представя гаранция за изпълнение 

на договора, в размер на 3 % (три на сто) от стойността на поръчката. Видът на 

гаранцията – парична сума или банкова гаранция се избира от участника. 

В случай, че участникът определи да внесе гаранцията за изпълнение на договора под 

формата на парична сума, тя се превежда по банковата сметка на район “Оборище” .  

В случай, че участникът избере да представи гаранцията за изпълнение под формата на 

банкова гаранция, то същата следва да бъде издадена от банката, съгласно образеца на 

Възложителя. Оригиналът на банковата гаранция се представя преди сключване на 

договора за изпълнение на поръчката.  

Възложителят освобождава гаранциите без да дължи лихви за периода, през който 

средствата законно са престояли при него. 

            3.При сключване на договор определеният за изпълнител, задължително се 

представя свидетелство за съдимост, декларация по чл.47, ал.9, документ за регистрация 

на участника, съгласно изискванията на националното му законодателство. 

 

 
Раздел Х. 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
ОБРАЗЕЦ № 1 – Списък на документите, съдържащи се в офертата 

ОБРАЗЕЦ № 2 – Представяне на участника 

ОБРАЗЕЦ № 3 - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП 

ОБРАЗЕЦ № 3А - Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП  (подизпълнител) 

ОБРАЗЕЦ № 4 - Декларация за подизпълнител 

ОБРАЗЕЦ № 4А – Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в 

обществената поръчка 

ОБРАЗЕЦ № 5 – Декларация за запознаване с обекта предмет на обществената поръчка 

ОБРАЗЕЦ № 6 - Декларация за липса на свързаност с друг участник по чл.55, ал.7 от 

ЗОП 

ОБРАЗЕЦ № 7 – Техническо задание 

ОБРАЗЕЦ № 8 – Техническо предложение 

ОБРАЗЕЦ № 9 – Ценово предложение с приложение №1.1 

ОБРАЗЕЦ № 10  - Декларация за приемане на условията в проекта на договор; 

ОБРАЗЕЦ № 11 – Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на 

поръчката   

ОБРАЗЕЦ № 12 – Списък на персонала, който ще бъде ангажиран за изпълнение на 

поръчка  

ОБРАЗЕЦ № 13 -  Проект на договор 

 
 
Подписите в настоящия документ са заличени на основание чл.2,ал.2,т.5 от ЗЗЛД, във връзка с 
чл.22б от ЗОП 


