
„Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян, за 2016г.“ 

 

УКАЗАНИЯ 

За възлагане на обществена поръчка чрез публична покана 

(по реда на глава осем „а“ от ЗОП) 

 

 

І. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

Тези указания определят правилата за подготовка и представяне на офертите за 

участие в избор на изпълнител, като условията и реда, при които ще се избере изпълнител 

на поръчката е съобразен със Закона за обществените поръчки (ЗОП) и свързаните с него 

нормативни актове.  

 

ІІ. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТИТЕ 
1. Общи положения 

           Офертата трябва да бъде съобразена с изискванията и обема на дейностите на 

Възложителя. 

При подготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. Участникът може да промени, допълни или оттегли 

офертата си най-късно до изтичане на срока за получаване на офертите. Всеки участник 

има право да представи само една оферта. Варианти на оферта не се допускат. Участникът 

трябва да заяви в офертата си дали при изпълнение на поръчката ще използва 

подизпълнители. Подизпълнителите също трябва да отговарят на изискванията от 

настоящите указания. Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в 

офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от законния представител на 

кандидата с гриф “Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

По офертата не се допуска никакви вписвания между редовете, изтривания или 

корекции.  

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно удостоверението за актуално състояние или от изрично упълномощени 

за това лица. Във вторият случай се изисква да се представи нотариално заверено 

пълномощно за изпълнението на такива функции съгласно изискванията на настоящата 

документация. 

 Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са 

задължителни за кандидатите. Предложенията на кандидатите трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

При подаването на офертата участникът може да посочи коя част от нея има 

конфиденциален характер и да изисква от възложителя да не я разкрива. Възложителят 

няма право да разкрива информация, предоставена му от участниците, посочена от тях като 

конфиденциална по отношение на технически или търговски тайни, с изключение на 

случаите по чл. 44 и чл. 73, ал. 4 от ЗОП. 

   

III.ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА  

Предмет на настоящата поръчка е извършването на доставка на хранителни 

продукти, за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, град Троян. Наименованието на 

поръчката е “Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и 
Методий“, град Троян, за 2016г.“ и се финансира със собствени средства. Обектът на 

обществената поръчка, включва общо общо 8 групи, обособени в една позиция – Доставка 
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на хранителни продукти, съдържаща 116 (сто и шестнадесет) номенклатурни единици, 

видни в Приложение № 3.1, неразделна част от настоящата документация за участие. Всеки 

участник може да участва за една или повече номенклатурни единици: 

1. Хляб и тестени изделия; 
2. Зеленчукови консерви, компоти, конфитюри и мармалад;  
3. Месо и месни продукти; 
4. Мляко и млечни продукти; 
5. Плодове и зеленчуци;  
6. Яйца и птиче месо; 
7. Риба; 
8. Други хранителни стоки. 
 

Прогнозна стойност на поръчката: 43 333,00 лв. без ддс или  52 000,00 лв. с ДДС. 

Период на доставката от 05.01.2016 г. до 22.12.2016 г. 

 

IV. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ХРАНИТЕ  

          При всяка доставка хранителните продукти трябва да бъдат придружени със 

сертификат за произход и качество, експертен лист или друг аналогичен документ, за 

всеки вид продукт. 

 

Млякото и млечните продукти да бъдат без растителни примеси. 

Прясното краве мляко трябва да бъде еднородна течност без утайка. Нормализирано 

– с масленост 2,0 %. Да бъде с бял, леко кремав оттенък, със специфичен вкус, слабо 

сладникав, без страничен привкус и неприятна миризма. Консистенцията да бъде течна, 

леко подвижна. Не се допуска гъста, точеща се или пихтиеста консистенция. Да бъде 

опаковано в полиетиленови пликове или кутии, добре затворени, с ясно обозначен адрес 

на производителя, процент масленост, дата на производство и продължителност на 

съхранение. 

Кисело мляко с масленост до 3,6%  по БДС - произвежда се от краве мляко, 

претърпяло процес на млечно – кисела ферментация под действието на лактобактериум 

булгарикус и стрептококос термофилус при задължителни изисквания на ветеринарно – 

санитарните правила и норми. Да бъде опаковано в пластмасови кофички. Повърхността на 

млякото да бъде гладка, с бял, слабо кремав оттенък. Консистенцията да бъде плътна, 

мазна повърхност. Да не се отделя суроватка при разбиване, да се получава еднообразна 

маса. Да има свойствен мирис и приятно кисел вкус. На опаковката да бъдат обозначени 

наименованието и адреса на производителя, видът на млякото, дата на производство и срок 

на съхранение. В търговския документ, който придружава млякото, да се вписва и датата на 

експертния лист. 

 Киселото мляко, да е произведено в съответсвие със стандарт: БДС 12:2010. 

При производство на краве масло е задължително да се спазват изискванията на 

ветеринарно – санитарните правила и норми. Цветът на маслото да бъде кремав до светло 

жълт, еднакъв за цялата маса. Консистенцията да е полутвърда, да има приятен вкус и 

мирис, специфичен за съответния вид масло. За опаковане да се използва специално фолио 

или пергаментна хартия. Да бъде с етикет, на който е отбелязан вида на маслото, адреса на 

производителя, качеството и датата на производство и съхранение. Кравето масло трябва да 

е произведено от сурово мляко, което отговаря на изискванията на Приложение III, раздел 

IХ, глава I, т. III (3) на Регламент (ЕО) № 853/2004 и да отговаря на изискванията на 

Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. 
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за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна 

на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007 (ОВ, 

L 347, 20.12.2013 г.) 

Краве сирене по БДС – произвежда се от пълноценно или нормализирано краве 

мляко с прибавка на закваска от млечнокисели бактерии по технологична инструкция, 

одобрена от Министерство на земеделието и храните, съгласувана с Министерство на 

здравеопазването. Кравето сирене трябва да отговаря на следните изисквания: формата да 

бъде на парчета с квадратни основи и правоъгълни стени, да не се рони, без повърхностно 

измърсяване, консистенцията да е умерено твърда и еластична. Цветът да е бял, със слабо 

кремав оттенък, вкусът и мирисът е специфичен на зрял продукт, умерено солен с изразена 

киселинност, без страничен оттенък. Да бъде опаковано в бели, нитографирани тенекии, 

пластмасови опаковки и други подходящи, като на всяка опаковка трябва да има следните 

обозначения: наименование на производителя, наименование на продукта, дата на 

етикиране, условия и срок на съхранение. 

           Сиренето, да е произведено  в съответствие със стандарт : БДС 15:2010 "Българско 

бяло саламурено сирене". 

Кашкавал по БДС – произвежда се от пълномаслено или нормализирано краве мляко 

по технологична инструкция, одобрена от Министерство на земеделието и храните, 

съгласувана с Министерство на здравеопазването. Кашкавалът да отговаря на следните 

условия – добре оформени питки с гладка и чиста повърхност без технически повреди, 

тъмни и други петна. При разрязване повърхността да има еднороден строеж, равномерен 

кремаво жълт цвят, без измърсявания и отронване на отделни пластове. Консистенцията е 

плътно еластична. Мирисът и вкусът са свойствени на зрял кашкавал – приятен, с ясно 

изразен аромат без страничен оттенък, умерено солен. Всяка пита трябва да бъде добре 

опакована /вакумирана/. На етикета трябва да бъде обозначено името и адреса на 

производителя, дата на производство, срок и условия на съхранение.  

            Кашкавалът, който се предлага в училището, да бъде произведен в съответствие със 

стандарт : БДС 14:2010 "Български кашкавал". 

         Предприятията произвеждащи млечните продукти да са включени в списъка на 

одобрените от Агенцията по безопасност на храните предприятия  за производство на 

млечни продукти по БДС. 

          Всички млечни продукти да са произведени от сурово мляко, което отговаря на 

изискванията на приложение ІІІ, раздел ІХ, глава І, т. ІІІ на Регламент ЕО 853/2004 г. 

Млечните продукти, за които няма български държавен стандарт, трябва да са 

произведени по ТД. 

Всички млечни продукти да са произведени от сурово мляко, без добавка на 

растителни мазнини, консерванти, синтетични оцветители (избелители) и синтетични 

подсладители. 

Млечните изделия, за които липсват Утвърдени стандарти  да са произведени в 

съответствие на показателите, заложени в ТД, без оцветители, избелители и консерванти и 

от сурово мляко добито от здрави животни неподлагано на обработка с йонизиращи 

лъчения. 

За долупосочените хранителни продукти ( за които няма УС), да бъдат предоставени 

декларации за одобрена ТД за всеки доставен продукт по следните точки: 

Предлаганото месо в зависимост от термичното състояние може да бъде прясно, 

охладено и замразено. Месото,   да бъде без видими тлъстини, сухожилия и кости. 
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Охладеното месо от ЕРД и ДРД да е сухо, с хубав свеж, бледо розово-червен цвят, с 

еластична консистенция, при натиск образувалата се вдлъбнатина да се изглажда бързо. 

Месото да има приятен специфичен дъх на прясно месо. 

 Замразените пилета и пилешкото филе след размразяване да бъдат с хубав, свеж вид 

и приятна, специфична миризма. 

Замразените меса и разфасовки да отговарят на Наредбата за изискванията към бързо 

замразените храни обн. в ДВ бр. 114/06.12.2002 год. 

Месните заготовки и месните продукти трябва да са произведени по утвърдени 

стандарти. Храните, за които няма утвърден стандарт, трябва да са произведени по 

технологична документация. 

 Месото от свине, едри преживни животни, дребни преживни животни, птици и 

логоморфни, трябва да е добито от здрави животни, птици и логоморфни в одобрени 

предприятия, съгласно изискванията на Приложение ІІІ на Регламент  ЕО № 853/2004 на 

Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно определяне на 

специфичните хигиенни правила за храните от животински произход, или да е добито от 

здрави животни в кланични пунктове съгласно изискванията на Наредба № 4 от 2014 г. за 

специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински 

произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара. 

Месото от птици и птичи разфасовки предлагани в училището, трябва да отговаря на 

изискванията на Регламент(ЕО) №543/2008 на Комисията от 16 юни 2008 год. относно 

въвеждането на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета 

по отношение на прилагане на определени стандарти за предлагането на пазара на месо от 

домашни птици. 

Рибата и рибните продукти, да са получени в регламентирани обекти за добив и 

преработка на риба и рибни продукти отговарящи на изискванията на Приложение ІІІ, 

раздел VІІІ на Регламент (ЕО) №853/2004 год. 

Рибата да бъде добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, 

филетирана. Тя трябва да бъде с естествен цвят, специфичен за дадения вид.   

Яйцата трябва да бъдат пресни, да отговарят на определените стандартни размери 

M, L. При счупване белтъка да е желеподобен, а жълтъка да не се размива, да има 

специфична миризма с приятен дъх. 

Яйцата, който се предлагат, трябва да бъдат клас "А" и да отговарят на изискванията 

на Наредба №1 от 09.01.2008 г. за изискванията на търговия с яйца за консумация, 

Регламент (ЕС) №589/2008 на Комисията от 23 юни 2008 г за определяне на подробни 

правила за прилагане на Регламент (ЕО) №1234/2007 на Съвета относно стандартите за 

търговия с яйца и на Приложение III, раздел Х на Регламент (ЕО) № 853/2004.  

Плодовите и зеленчукови консерви трябва да бъдат в добре затворени буркани (с 

ненарушена хермитичност) или кутия без бомбаж. На етикетите да бъдат ясно обозначени 

адреса на производителя, дата на производство, начин и срок на съхранение, нетна маса. Да 

бъдат посочени всички съставки и компоненти, съдържащи се в тях – разрешени с 

нормативен документ. 

Консервираните плодове и зеленчуци трябва да бъдат с добър външен вид, с цвят, 

характерен за дадения вид. Заливката да бъде бистра, без утайка и раздробени частици. 

Консервираните продукти от плодове и зеленчуци,  трябва да са без консерванти, 

без синтетични оцветители и  синтетични подсладители. 

Плодовите конфитюри, желета, мармалади и желе-мармалади трябва да отговарят на 

Наредбата за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-

мармалади и подсладено пюре от кестени, приета с ПМС № 45 от 21 февруари 2003 г. (ДВ, 
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бр. 19 от 2003 г.). Плодовите сладка и конфитюри, предлагани в детските заведения  и 

училищата, трябва  да бъдат  с добавена захар под 50 %  и плодово съдържание над 60 %. 

Картофите трябва да са цели, здрави, чисти без земя и други примеси, без повреди от 

вредители, без повишена повърхностна влажност, да издържат на транспортиране, товарене 

и разтоварване. Да бъдат опаковани в чисти опаковки и маркировка, която съдържа етикет 

с данни за място на произход, име на производител и/или име на опаковчик.  Картофите 

следва да не са гнили и с лошо качество, което ги прави негодни за консумация. 

Кореноплодните зеленчукови култури (морков, ряпа, салатно цвекло, репички и 

др.), трябва да отговарят на изискванията на общия стандарт за предлагане на пазара на 

пресни плодове и зеленчуци по Приложение I, част А от Регламент за изпълнение (ЕС) № 

543 /2011 на Комисията от 7 юни 2011 г. за определянето на подробни правила за 

прилагането на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета по отношение на секторите на 

плодовете и зеленчуците и на преработените плодове и зеленчуци (ОВ L 157, 15.06.2011 г.) 

(Регламент за изпълнение (ЕС) № 543/2011 на Комисията). 

Пресните плодове и зеленчуци трябва да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие с изискванията на общия стандарт и специфичните стандарти за предлагане 

на пазара, определени в Приложение I, част А и част Б на Регламент за изпълнение (ЕС) № 

543/2011 на Комисията. 

Фасулът (зелен) трябва да бъде клас „Екстра" или клас „I", в съответствие с 

изискванията на Регламент (EO) № 912/2001 на Комисията от 10 май 2001 г. относно 

определяне на стандартите за търговия с фасул (OB L 129, 11.5.2001 г.).  

Плодовите и зеленчукови сокове,  трябва  да бъдат 100 % натурални. В плодовите и 

плодово - зеленчуковите нектари  съдържанието на моно - и ди-захариди да не надвишава 

20% от общата маса на продукта. Плодовите напитки да са етикетирани в съответствие с 

Наредбата за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, 

предназначени за консумация от човека напитките от плодове , приета с ПМС № 219 от 24 

септември 2002 г. (ДВ, бр. 94 от 2002 г.). 

Плодовете и зеленчуците в замразен и изсушен вид се използват разрешени добавки 

в количества, допустими в Наредба № 4 от 2015 8 от 2002 г. за изискванията към използване 

на добавки в храните (ДВ, бр. 12 от 2015 44 от 2002 г.).  

Доматеното пюре трябва да бъде с не по-малко от 22 % сухо вещество (като 

минимално 80 % от сухото вещество се формира от домати).  

Лютеницата трябва да е произведена по браншови стандарт.  

Плодовите  чайове, трябва  да не съдържат синтетични оцветители, овкусители  и 

кофеин. 

Другите храни /бакалски стоки/ се разделят на храни на зърнена основа – брашно, 

жито, ориз, грис; храни на растителна основа – захар, олио и храни на животинска основа. 

 Тези храни трябва да бъдат добре опаковани, без чужди примеси. На опаковката 

ясно да бъдат отбелязани вида на продукта, неговото тегло, датата на производство, всички 

вложени добавки, разрешени от Министерство на здравеопазването, начин и срок на 

съхранение, адрес на производителя. 

Варивата, трябва да са цели и здрави, да са чисти, без видими чужди вещества, да са 

без вредители, да нямат увреждания от вредители, да нямат неспецифичен мирис и/или 

вкус,  да са с цвят, характерен за продукта. Не се предлагат храни, засегнати от гниене или 

други увреждания, които биха ги направили негодни за консумация. 

Брашното, което се влага в храните е „Бяло", „Добруджа" или „Типово", произведено 

по утвърден стандарт, и/или пълнозърнесто брашно. 
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Хлябът трябва да бъде тип „Бял", „Добруджа" или „Типов", произведен по утвърден 

стандарт, и/или пълнозърнест. Пълнозърнестият хляб трябва да бъде без оцветители. 

Всички зърнени храни и храни на зърнена основа, да бъдат без признаци на 

плесенясване, без наличие на складови вредители или следи от тяхната дейност. 

Какаото и шоколада, да отговарят на Наредбата за изискванията към какаото и 

шоколадовите продукти ( приета с ПСМ №251 от 06.11.2002 г. Обн. ДВ бр. 107 от 15.11.2002 

г.) 

Захарта да е "Рафинирана бяла захар" или "Екстра бяла захар", при спазване на 

Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека (приета с 

ПСМ №209 /11.09.2002 г обн. ДВ бр.89 от 20.09.2002г. посл. изм. ДВ бр.1 от 06.01.2004г.). 

Пчелният мед трябва да отговаря на изискванията на Наредбата за изискванията към 

пчелния мед, предназначен за консумация от човека, приета с ПМС № 196 от 28 август 

2002 г. (ДВ, бр. 85 от 2002 г.). Пчелният мед се съхранява в плътно затворени опаковки 

(тенекии, пластмасови кофи, варели, стъклени буркани). Опаковките за съхранение трябва 

да отговарят на изискванията на Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския парламент и 

на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно материалите и предметите, предназначени за 

контакт с храни, и за отмяна на Директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (OB L 338, 13.11.2004 

г.). 

Плодовите и билкови чайове, не трябва да съдържат оцветители и овкусители 

съгласно Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 

декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, 

ензимите в храните и ароматизантите в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 

1332/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно ензимите 

в храните и за изменение на Директива 83/417/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1493/1999 

на Съвета, Директива 2000/13/ЕО, Директива 2001/112/ЕО на Съвета и Регламент (ЕО) № 

258/97 (OB L 354, 31.12.2008 г.), Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и 

на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (OB L 354, 31.12.2008 г.), и 

несъдържащи кофеин. 

Солта, да е йодирана с калиев йодат, в съответствие с изискванията на Наредбата за 

изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели, приета с ПМС 

№ 23 от 30 януари 2001 г. (ДВ, бр. 11 от 2001 г.). 

Слънчогледовото масло трябва да е произведено по браншови стандарт. 

Плодове и зеленчуци в замразен и изсушен вид, да отговарят на Наредба 8 за 

изискванията към използваните добавки в храните. 

Опаковката на хранителните продукти и стоки да не позволява тяхното замърсяване 

и промяна на органолептичните  показатели. 

 

Изисквания към опаковките: 

1. Опаковките да не създават условия за замърсяване на хранителните продукти 

или за преминаването на опасни за здравето вещества; 

2. При доставката опаковката да бъде с ненарушена цялост; 

3. Доставяните хранителни продукти трябва да са етикирани на български език, 

не се допускат обозначения на етикета, които да заблуждават потребителя, по отношение 

на вложените продукти, тяхното естество, произход, идентичност, свойства, състав, 

трайност, начин на производство и употреба; 

4. Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка, 

посочени в Описанието, което е неразделна  част от документацията; 
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5. На етикета трябва да е обозначено съдържанието, посочено в чл. 6, ал. 1 от 

Наредба за изискванията за етикирането и представянето на храните и етикирането трябва 

да е извършено съгласно чл. 4, т. 1а от същата наредба. 

На етикета ясно да бъде изписана крайната дата на потребление на хранителните продукти 

и/или датата на производство и срокът на годност. 

Подробните описания на видовете хранителни стоки и количества са дадени във 

Приложение № 3.1 (приложение за единични цени на предлаганите хранителни продукти) 

за всяка обособена позиция. 

Стоките се доставят от  Изпълнителя до обекта на Възложителя със собствен или 

нает транспорт. 

Срокът за изпълнение на поръчката започва да тече от датата на подписване на 

договор за изпълнение и е за период от една година и/или до изчерпване на финансовия 

ресурс на Възложителя. 

 

V.ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ И ДОСТАВКИТЕ: 

1. Да са български или чуждестранни физически или юридически лица, както и 

техни обединения; 

2. Да отговарят на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП; 

3. Да имат налични специализирани транспортни средства, с които участника 

разполага за изпълнение на поръчката, и които са регистрирани в ОДБХ. 

4. Да са регистрирани по реда на чл.12 от Закона за храните (за съответната група 

храни). Доставчикът на храните трябва да е регистриран като: Складове за търговия 

на едро, Стокови борси и тържища или производител. 

5. Да разполагат с Удостоверение или друг еквивалентен документ за разработена и 

внедрена система за управление на безопасността на храните или система за анализ 

на опасностите и критичните контролни точки, във връзка с изискванията на чл. 18 

от Закона за храните. 

6. Да са изпълнили през последните две години (2013, 2014г.) най-малко 2  (два) 

договора за доставки, сходни с предмета на поръчката (доставка на храни или 

хранителни продукти за училища, детски градини, детски ясли, детски млечни 

кухни и т.н.), придружени с доказателства за изпълнените доставки. 

 

Изисквания към качеството на доставките: 

Доставяните хранителни продукти следва да бъдат съобразени със следните 

нормативни актове: 

1. Закона за храните; 

2. Наредба № 5/ 25.05.2006г. за хигиена на храните; 

3. Наредба № 21/15.10.2002г. за специфичните критерии и изисквания за чистотата на 

добавките, предназначени за влагане в храни; 

4. Наредба № 23 / 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на 

хранителната информация при етикетирането на храните; 

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

15.09.2009 г.  

6. Наредба № 23 от 19 юли 2005 г. за физиологичните норми за хранене на 

населението, издадена от Министерство на здравеопазването (обн. ДВ. бр.63 от 2 август 

2005г.),  

7. Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 

години в детски заведения. 
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8. Наредба №9 от 16 септември 2011г. за специфичните изисквания към безопасността 

и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите 

за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към 

храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици.  

 

VI.ЦЕНИ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ; 

Единичната цена на всяка стока (номенклатурна единица) се образува като към 

базовата цена на „САПИ“ ЕООД в лева с ДДС, се прибавя/изважда надценка/отстъпка. 

Стойността по договора не е постоянна и може да се променя при промяна базовите цени 

на едро за регион Ловеч на „САПИ“ ЕООД. 

Всяка от страните може да променя цената (но не по-често от един път на тридесет 

дена), след като писмено уведоми другата страна за промяната в базовата цена и представи 

ценова справка за базовите цени на едро за регион Ловеч от САПИ ЕООД. Промяната влиза 

в сила от третия ден, след получаване на писменото уведомление. Новата цена се образува 

по същия начин, както при ценообразуване на единичните цени в офертите. 

За всички други /заявени и доставени/ хранителни продукти, които не са 

включени към Приложение за стойност на единичните цени на отделните стоки 

/Приложение №3.1. от настоящата документация/, доставките се фактурират по единична 

цена равна на 90 % от цените на едро, обявени в бюлетина на САПИ /регион Ловеч/ за 

месеца, през който е извършена доставката. Плащането по договора се извършва по банков 

път, съгласно условията на проекта на договора. Всички ценови предложения следва да са 

с включен ДДС.  

 

VII.СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА: 

1.1. Представяне на участника (Приложение №1); 

1.2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП (оригинал). Декларацията се попълва, 

подписва и подпечатва по приложения образец към настоящата документация 

(Приложение №2). 

1.3. Ценова оферта (Приложение №3); 

1.4. Проект на договор (Приложение №4) – само се парафира на всяка страница; 

1.5. Списък на договорите за доставки (Приложение №5), с предмет подобен на 

предмета на поръчката (доставка на храни или хранителни продукти за училища, детски 

градини, детски ясли, детски млечни кухни и т.н.), изпълнени през последните две години 

(2013, 2014г.) придружени с доказателства за изпълнените доставки. Минимално изискване 

– два договора, с предмет подобен на предмета на поръчката.  

1.6. Удостоверение за регистрация реда на чл.12 от Закона за храните;  

1.7. Удостоверение или друг еквивалентен документ за разработена и внедрена 

система за управление на безопасността на храните или система за анализ на опасностите и 

критичните контролни точки, във връзка с изискванията на чл. 18 от Закона за храните; 

1.8. Списък-Декларация на специализираните транспортни средства 

(Приложение №6) с посочени марка, модел и регистрационен №, с които участника 

разполага за изпълнение на поръчката, които са регистрирани в ОДБХ. Това обстоятелство 

се доказва със заверени копия на удостоверението за регистрация в ОДБХ и талон за 

регистрация в КАТ-МВР. Минималното изискване: участникът да разполага с минимум 2 

(два) броя собствени или наети, регистрирани в ОДБХ, транспортни средства. В случай, че 

участника няма налични собствени транспортни средства, това обстоятелство следва да се 

докаже с нотариално заверени копия на договор за отдаване под наем, договор за право на 

ползване, договор за лизинг  или друг вид правоотношение за МПС-ва, които ще се 
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ползват. Обхвата на договрните отношения следва да покриват целия период на действие 

на договора за доставка сключен с Възложителя. 

1.9. Техническа оферта (Приложение №7) Следва да бъде изготвено по образеца 

от настоящата документация, като в него се декларира срокът за доставка, Срокът за 

отложено плащане, Срокът на валидност на офертата, срокът за реакция, в случай на 

рекламация, и декларация относно качеството на храната. 

  

Всички документи, представляващи копия задължително се парафират „Вярно с 

оригинала“, подпис и печат на участника. 

 

VIII. СРОК НА ВАЛИДНОСТ НА ОФЕРТИТЕ – Предлага се от всеки участник, но не 

по-кратък от 90 (деветдесет) календарни дни от крайния срок за получаване на офертите. 

 

IX. СРОК, МЯСТО И НАЧИН ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ОФЕРТАТА: 

Срок и място: Офертите се подават в срок до 16.00 часа на 08.12.2015 г. в отдел 

„Счетоводство“ на НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Кирил 

и Методий” №13.  

Начин: Участниците депозират офертите си, заедно с необходимите документи в 

запечатан, непрозрачен плик, като в горния десен ъгъл на плика се записва: НУ„Св.Св. 

Кирил и Методий“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Кирил и Методий” №13; За участие в 

процедура за възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с публична покана 

с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на НУ„Св.Св. Кирил и 
Методий“, град Троян, за 2016г.“. 

Върху плика трябва да бъде изписано наименованието на участника, актуален адрес 

и лице за кореспонденция,  телефон, (по възможност факс и електронен адрес). 

 

X. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ 

1. Отварянето на офертите ще се извърши на 10.12.2015 г. от 14:00 часа в сградата на 

НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, област Ловеч, гр. Троян 5600, ул. “Кирил и Методий” №13, 

отдел „Счетоводство“ от длъжностни лица, определени със заповед на Директора на 

НУ„Св.Св. Кирил и Методий“, гр. Троян. Същите лица извършат разглеждане и оценка на 

офертите. 

 

2. Лицата по т.1 отварят пликовете по реда на тяхното постъпване и проверяват 

съответствието на офертите с обявените в настоящата документация изисквания.  

3. Отстранява се участник, който: 

а) не е представил някой от изискуемите документите, посочени в настоящата 

документация; 

б) за когото са налице обстоятелства по чл.47, ал.1, 2 и 5 от ЗОП; 

в) който е представил оферта, която не отговаря на условията на възложителя;  

4. Оценяването на предложенията на всеки един участник ще се извършва по 

критерия “най-ниска цена“, предложена за съответната номенклатурна единица. В 

ценовото предложение се оферира цена за съответната номенклатурна единица и процента 

надценка или отстъпка от цената на „САПИ“ ЕООД. Подава се едно ценово предложение 

/Приложение № 3/ с посочване на ценовите предложения за всички номенклатурни 

единици, за които участва кандидата.  Всеки участник може да участва за една или повече 

номенклатурни единици. В Приложение  № 3.1 се оферира цената за всяка номенклатурна 
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единица, за която се участва. Цената се посочва в лева с/без ДДС, до третия знак след 

десетичната запетая. 

Учстниците трбва да имат предвид, че когато офертата на участник съдържа 
предложение, което съгласно избрания критерий „най-ниска цена” на настоящата 
обществена поръчка е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията изисква 
от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Определя се 
разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от 3 (три) 
работни дни след получаване на искането за това. 

При условие, че цените на две или повече оферти са еднакви комисията провежда 
публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място 
оферти. 

5. На оценка подлежат само офертите на участниците, които отговарят на обявените 

в настоящата документация изисквания.  

 

XI. ПОДПИСВАНЕ НА ДОГОВОРА: 

Възложителят сключва писмен договор с участника класиран на първо място и 

определен за изпълнител. 

При сключване на договор определеният изпълнител представя: 

- Документи, издадени от компетентен орган, за удостоверяване липсата на 

обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 и декларации за липсата на обстоятелствата по чл. 47, 

ал. 5 от ЗОП. 


