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Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): [45 628,80 лв]
Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: [1]
Наименование: [“Доставка на закуски (плодове) за учениците от I до IV клас в Пето СУ „Георги
Измирлиев“ през учебната 2018/2019 година“]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [12 028,80 лв]
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: [2]
Наименование: [„Приготвяне и доставка на храна за обяд за учениците от І до ІV клас в Пето
СУ „Георги Измирлиев“ през учебната 2018/2019 година“]
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): [33 600,00 лв]

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: [
2.1.1. Общи изисквания
Участник в настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка може да бъде всяко
българско или чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и
всяко друго образувание, което има право да изпълнява строителство, доставки или услуги
съгласно законодателството на държавата, в която то е установено.
Възложителят не поставя изискване обединенията да имат определена правна форма, за да
участват при възлагането на поръчка.
Не се предвижда възможност за представяне на варианти в офертите.
За да осигури прозрачност и създаде ясни и точни правила, законодателят е придал на
процедурата за възлагане на обществена поръчка изключително формален характер, като всяко
нарушение на процедурните правила препятства сключването на законосъобразен договор за
изпълнение на обществената поръчка, което в крайна сметка затруднява оперативната работа на
Възложителя. Избягването на горепосочените усложнения и предотвратяването на възможността
предложение, което в максимална степен съответства на изискванията на Възложителя да бъде
отстранено от участие в процедурата по изключително формални причини, налага участниците
да спазват стриктно настоящите указания и правилата на приложимата нормативна уредба.
Представянето на оферта за участие в настоящата процедура, задължава участника да приеме
напълно всички изисквания и условия, посочени в тези указания и документацията за участие
при спазване на Закона за обществените поръчки. Поставянето на различни от тези условия и
изисквания от страна на участника не ангажира по никакъв начин Възложителя.
Разходите, свързани с изготвянето и подаването на предложенията, са за сметка на участника.
Участниците се представляват от законните си представители или от лице, изрично
упълномощено да представлява участника в настоящата процедура. Овластяването се извършва
посредством изрично нотариално заверено пълномощно, което се прилага в оригинал към
офертата.
Всеки участник задължително следва да се запознае с всички изисквания, заложени в
настоящата документация и с всички условия, които биха повлияли на предложението.
2.1.2. Обединение. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е
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регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или
консорциума) сключват договор/спогодба/споразумение. Участникът следва да представи копие
от документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението както и
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.
4. срокът да обединението да не е по-малък от срока за изпълнение на поръчката.
Когато изисканият документ не е приложен или когато в приложения документ липсват клаузи,
гарантиращи изпълнението на горепосочените условия – участникът ще бъде отстранен от
участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.
2.1.3. Представителство. Участниците - юридически лица се представляват от законните си
представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се
доказва с изрично нотариално заверено пълномощно. Един пълномощник не може да
представлява повече от един участник. Пълномощното следва да посочва кои документи е
оправомощен да подписва пълномощникът, ако такива пълномощия се предвиждат.
2.1.4. Подизпълнители. Участниците могат да използват подизпълнители, като посочат в
офертата подизпълнителите и дела от поръчката (Образец № 5), който ще им възложат, ако
възнамеряват да използват такива. В този случай те трябва да представят доказателство за
поетите от подизпълнителите задължения – Декларация за съгласие от подизпълнител (Образец
№ 6). Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида
и дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от
процедурата.
Забележка: Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител на
друг участник, не може да подава самостоятелна оферта.
2.2. Условия за допустимост на участниците. Основания за отстраняване.
2.2.1. Възложителят ще отстрани от участие в процедурата всеки участник, за когото е налице
някое от следните обстоятелства:
2.2.1.1. 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;
2.2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, аналогично
на тези по чл. 54, ал.1, т. 1 от ЗОП, в друга държава членка или трета страна;
2.2.1.3. 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 кандидата или участника, или аналогични
задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в
която кандидатът или участникът е установен, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване
или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, който не е влязъл в сила;
2.2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;
2.2.1.5. 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;
2.2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение,
нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 или 3, чл. 63, ал. 1 или 2, чл. 118, чл. 128, чл. 228, ал. 3,
чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата миграция и
трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган,
съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;
2.2.1.7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен;
Забележка: Основанията по т. 2.1.1., 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят за: лицата, които представляват
участника; лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника; лица със
статут, който им позволява да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин,
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еквивалентен на този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или
надзорните органи.
Основанията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се прилагат:
1. при събирателно дружество - лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон;
2. при командитно дружество - неограничено отговорните съдружници по чл. 105 от Търговския
закон;
3. при дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 141, ал. 1 и 2 от Търговския закон, а
при еднолично дружество с ограничена отговорност - лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския
закон;
4. при акционерно дружество - лицата по чл. 241, ал. 1, чл. 242, ал. 1 и чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
5. при командитно дружество с акции - лицата по чл. 256 във връзка с чл. 244, ал. 1 от
Търговския закон;
6. при едноличен търговец - физическото лице - търговец;
7. при клон на чуждестранно лице - лицето, което управлява и представлява клона или има
аналогични права съгласно законодателството на държавата, в която клонът е регистриран;
8. в случаите по т. 1 - 7 - и прокуристите, когато има такива;
9. в останалите случаи, включително за чуждестранните лица - лицата, които представляват,
управляват и контролират кандидата или участника съгласно законодателството на държавата, в
която са установени.
2.2.2. Възложителят отстранява от поръчката участник, за когото са налице основанията по т.
2.1.1 - т. 2.1.6, възникнали преди или по време на процедурата.
2.2.3. Посочените в т. 2.1.1. - 2.1.6. основания за отстраняване се прилагат и когато участник в
процедурата е обединение от физически и/или юридически лица и за член на обединението е
налице някое от основанията за отстраняване, посочени в т. 2.1. от настоящата документация.
2.2.4. Основанията за отстраняване се прилагат до изтичане на посочените в чл. 57, ал. 3 от ЗОП
срокове.
При участие в обществената поръчка участниците удостоверяват липсата на обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП със собственоръчно подписани декларации. Декларацията за
липсата на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се подписва от лицата, които
представляват участника. (Образец №3)
Когато участникът се представлява от повече от едно лице, декларацията за обстоятелствата по
чл. 54, ал. 1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може самостоятелно да го представлява.
Декларациите се представят и от подизпълнителите и третите лица, ако има такива. (Образец
№4).
Когато участникът е обединение от физически и/или юридически лица, изискванията
на чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 7 от ЗОП, се прилагат за всеки член на обединението.]
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [Възложителят не поставя
изисквания относно правоспособност за упражняване на професионална дейност на
участниците]
Икономическо и финансово състояние: [Възложителят не поставя изисквания, относно
икономическото и финансово състояние на участниците в обществената поръчка]
Технически и професионални способности: [Изисквания по обособена позиция № 1:

1. Всеки участник следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (една) дейност с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката.
За „Дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“,
възложителят ще приема: „Услуги, свързани с доставка на храна“
Кандидатът попълва „Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - Образец №
11.
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
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способности на участниците се представя списък на доставките, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2 Участникът следва да разполага с минимум една собствена или наета база,
регистрирана като обект за производство и / или търговия с храни съгласно чл. 12 на
Закона за храните.
Кандидатът попълва „Списък за наличните собствени или наети обекти за производство
и / или търговия с храни – Образец № 14
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
способности на участниците се представя копие на документ за собственост, копие на
договор за наем или ползване на обекта за производство и търговия с храни, придружен
от заверени от участника копия на удостоверения от РОИКОЗ или БАБХ за регистрация
на хранителен обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Ако обекта е нает,
участникът прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че помещението ще е на
разположение за срока на изпълнение на поръчката;.
3 Участникът следва да разполага с минимум следното техническо оборудване:
собствено или наето транспортно средство.
Кандидатът попълва „Списък на транспортните средства, с които участникът разполага
за изпълнение на поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП” - Образец № 13
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
способности на участниците се представя копие на свидетелство за регистрация на
транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката и
договори за наем, ако тези МПС не са собствени на участника.
Доказателствата за съответствие с критериите за подбор се представят преди сключване
на договора за обществена поръчка.
Изисквания по обособена позиция № 2:
1. Всеки участник следва през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване
на офертата, да е изпълнил успешно минимум 1 (една) дейност с предмет и обем,
идентични или сходни с тези на поръчката.
За „Дейност с предмет и обем, идентичен или сходен с този на поръчката“,
възложителят ще приема: „Приготвяне и доставяне на храна за ученически столове и
бюфети”.
Кандидатът попълва „Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на
подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите - Образец №
11.
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
способности на участниците се представя списък на доставките, които са идентични или
сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
2 Участникът следва да разполага с минимум една собствена или наета база,
регистрирана като обект за производство и / или търговия с храни съгласно чл. 12 на
Закона за храните.
Кандидатът попълва „Списък за наличните собствени или наети обекти за производство
и / или търговия с храни – Образец № 14
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
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способности на участниците се представя копие на документ за собственост, копие на
договор за наем или ползване на обекта за производство и търговия с храни, придружен
от заверени от участника копия на удостоверения от РОИКОЗ или БАБХ за регистрация
на хранителен обект, съгласно чл. 12 от Закона за храните. Ако обекта е нает,
участникът прилага договор за наем, в който да е удостоверено, че помещението ще е на
разположение за срока на изпълнение на поръчката;
3. Участникът следва да разполага с минимум следното техническо оборудване:
собствено или наето транспортно средство, регистрирано в РЗИ или БАБХ.
Кандидатът попълва „Списък на транспортните средства, с които участникът разполага
за изпълнение на поръчката по чл. 64, ал. 1, т. 4 от ЗОП” - Образец № 13
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
способности на участниците се представя копие на свидетелство за регистрация на
транспортните средства, с които участникът разполага за изпълнение на поръчката и
договори за наем, ако тези МПС не са собствени на участника, както и копие на валидни
разрешителни за превоза на хранителни стоки, издадени от Българска агенция по
безопасност на храните - Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) или
еквивалентно за чуждестранни участници.
4 Участникът следва да разполага с екип от минимум 3 (три) лица, ангажирани в
изпълнението на поръчката, от които:
- 1 брой – технолог-готвач;
- 1 брой – готвач;
- 1 брой – работник - кухня;
Кандидатът попълва „Списък на лицата, които отговарят за извършването на
доставката и отговарящи на посочените изисквания” - Образец № 12
Преди сключване на договор за доказване на техническите и професионалните
способности на участниците се представя списък на лицата, ангажирани в изпълнението
на поръчката, в който се посочват трите имена на горепосочените лица и посочва
професионална квалификация, както и копия на договори или други документи,
удостоверяващи ангажираността на посочения персонал за изпълнение на настоящата
обществената поръчка.]

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
защитени работни места
Критерий за възлагане:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
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