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ДИРЕКТОР НА ЦДГ №174
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ДОКУМЕНТАЦИЯ
за
Участие в процедура за възлагане на обществена поръчка по
Глава 8А от Закон за обществените поръчки с предмет: „Доставка
на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №174 „Фют”, гр.
София, район „Лозенец” по обособени позиции“

София
2015г.

СЪДЪРЖАНИЕ:
Съгласно чл. 25 и чл. 28 от ЗОП за провеждане на процедури по реда на
Глава 8А с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на
ЦДГ №174 „Фют”, гр. София, район „Лозенец” по обособени позиции“

1. Заповед №558-74/23.11.2015г.на директора на ЦДГ № 174”Фют” за
откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка.
2. Обявление за поръчката
3. Предмет на поръчката и условия за участие
4. Указания за изготвяне и представяне на офертата.
5. Срок и място за подаване на офертите.
6. Разглеждане, оценка и класиране на офертите.
7. Условия за сключване на договор за възлагане на обществена
поръчката.
8. Образци на документи
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ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №174 „Фют”
ГР. СОФИЯ, РАЙОН ЛОЗЕНЕЦ, УЛ. МАЛА ПЛАНИНА № 36
тел. 02 / 862 10 90, факс 02 / 862 10 90, e-mail: fut174@ abv.bg
ЗАПОВЕД № 558-74/ 23.11.2015г.
Относно: Обявяване на процедура за възлагане на обществена поръчка по глава 8А от
Закон за обществени поръчки с предмет:”Доставка на хранителни продукти за нуждите
на храненето на децата от ЦДГ №174”Фют”, гр. София, район Лозенец по обособени
позиции”
На основание чл. 101а, ал.1 и ал.2, във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 и Глава 8А от Закон
за обществени поръчки
НАРЕЖДАМ:
Да се открие процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана
по реда на чл. 101а във връзка с чл. 14, ал.4, т.2 от ЗОП с предмет: ”Доставка на
хранителни продукти за нуждите на храненето на децата от ЦДГ №174 ”Фют”, гр.
София, район Лозенец по обособени позиции”, както следва:
1. Предмет – Определяне на изпълнител за доставка на хранителни продукти по БДС
и ТД, съгласно подробно посочените храни по техническа спецификация, към
съответната документация за нуждите на ЦДГ №174 ”Фют”, район „Лозенец“ СО
по обособени позиции“, както следва:
/1/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Мляко и млечни продукти
/2/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Бакалия, хляб, хлебни и тестени изделия, месо и
месни продукти, захарни изделия, подправки и др.
/3/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Пресни плодове и зеленчуци
/4/ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 Плодови и зеленчукови консерви
2. Срок за изпълнение на поръчката – 12 месеца след сключване на договор.
3. Изисквания за изпълнение на поръчката – съгласно утвърдената документация,
неразделна част от тази заповед
4. Критерий за оценка на офертите определям: Икономически най-изгодна оферта със
следните критерии
 Предлагана цена за видове хранителни продукти– 40 т.
 Срок за извършване на спешни доставки в извънредни ситуации – 15 т.
 Срок за замяна в случай на рекламация – 15 т.
 Концепция за организация на доставката на храни, включваща задължително и план
–график на времето на доставка - 30 точки максимален брой.;
5. Публичната покана да се регистрира в АОП и да се обяви в сайта на ЦДГ
№174”Фют” (www.cdg174fiut.com) и на електронната страница на ежедневник на
27.11.2015г.
6. Срок за получаване на офертите – Всеки работен ден от 9:00 до 16:30 часа до
10.12.2015г. в деловодството на ЦДГ №174
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7. Място за изпълнение на поръчката и за получаване на офертите – ЦДГ №174
”Фют”, гр. София, ул. “Мала планина" № 36
8. Срок за валидност на публичната покана – до 09.12.2015г.
9. Срок за отваряне на офертите – 14:00ч. на 11.12.2015г.
10. Място за отваряне на офертите – ЦДГ №19 ”Света София”, гр. София, бул. „Христо
Смиренски” №36
Н. Хинова
ДИРЕКТОР НА ЦДГ №174”Фют”

2.ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКАТА
Настоящата процедура по Глава 8А от ЗОП се провежда на основание чл.14, ал.4, т.2 от
ЗОП във връзка с чл. 16 «г» от ЗОП и в изпълнение на Заповед № 558-74/23.11.2015г. на
директора на ЦДГ №174 „Фют”. Публичната покана е публикувана в регистъра на АОП.
Достъп до публичната покана и всички приложения се намират на сайта на ЦДГ
№174”Фют”: www.cdg174fiut.com.
3. ПРЕДМЕТ НА ПОРЪЧКАТА.
Предмет на обществената поръчка е определяне на Изпълнител за доставка на хранителни
продукти за нуждите на ЦДГ №174 “Фют”, гр. София, район „Лозенец“ по обособени
позиции“, както следва:
/1/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Мляко и млечни продукти
/2/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Бакалия, хляб, хлебни и тестени изделия, месо и
месни продукти, захарни изделия, подправки и др.
/3/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Пресни плодове и зеленчуци
/4/ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 Плодови и зеленчукови консерви
На основание чл. 16 „г“ от ЗОП ОП4 е запазена за специализирани
предприятия по смисъла на ЗИХУ. Стоките, включени в ОП4 попадат в списъка по
чл. 30 от ЗИХУ. По ОП 4 могат да подават оферти всички заинтересовани лица, но
техните предложения ще се разглеждат само, ако не се яви изобщо или няма
специализирано предприятие, което отговаря на критериите за подбор.
Прогнозната стойност на обществената поръчка е 46 322 без включен ДДС.
Прогнозни стойности на обособените позиции:
/1/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №1 Мляко и млечни продукти – 16 245 лева без ДДС
/2/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №2 Бакалия, хляб, хлебни и тестени изделия, месо и
месни продукти, захарни изделия, подправки и др. – 21 062 лева без ДДС
/3/ ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №3 Пресни плодове и зеленчуци – 6732 лева без ДДС
/4/ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ №4 Плодови и зеленчукови консерви – 2283 лева без
ДДС.
СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ – 12 месеца, считано от датата на подписване на договор за
изпълнение.
МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ – ЦДГ №174”Фют”, гр. София, ул. “Мала планина" № 36
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4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА
ОФЕРТИТЕ:
1. В процедурата могат да участват български или чуждестранни физически или
юридически лица, включително техни обединения, които отговарят на изискванията,
регламентирани от Закона за обществени поръчки и обявените от Възложителя
изисквания в настоящата документация и обявлението за обществената поръчка.
1.2. Участниците могат да представят оферта за една, за повече от една, или за всички
обособени позиции.
1.3. Не се допуска представянето на варианти.
1.4. В случай, че участникът е обединение, се прилага разпоредбата на чл. 9 от ЗОП.
1.5. Всеки участник в процедурата за възлагане на обществената поръчка е длъжен да
заяви в офертата си, дали при изпълнението на поръчката ще използва подизпълнители,
вида на доставките/услугите, които ще извършват и дела на тяхното участие.
Участникът трябва да представи декларация за ползване на подизпълнител. С
офертата си участниците могат без ограничение да предлагат ползването на
подизпълнители.
В случай, че участникът, на който се възложи изпълнението на обществената
поръчка, използва подизпълнител/и се прилагат разпоредбите на раздел VІІ „Договор за
подизпълнение“, глава ІІІ „Общи правила за възлагане на обществени поръчки“ на ЗОП
/ДВ бр. 40 от 2014 г./.
1.6. Участниците в процедурата следва да прегледат и да се съобразят с всички
указания, образци, условия и изисквания, представени в документацията.
Разходите за изготвянето на офертите са за сметка на участниците в процедурата.
Спрямо Възложителя участниците не могат да предявяват каквито и да било претенции
за разходи, направени от самите тях по подготовката и подаването на офертите им,
независимо от резултата.
1.7. Възложителят допуска до участие в процедурата участник, който:
1.7.1. Не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.
Участник – чуждестранно лице се допуска до участие, ако не е осъден с влязла в
сила присъда, освен ако е реабилитиран, за някое от деянията по т. 1.7.1., съгласно
законодателството в държавата, в което е установено лицето.
1.7.2. Не е обявен в несъстоятелност;
1.7.3. Не е в производство по ликвидация или не се намира в подобна процедура съгласно
националните закони и подзаконови актове;
1.7.4. Няма задължения по смисъла на чл.162, ал.2, т.1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установено с влязъл в сила акт на
компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията,
или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
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1.7.5. Няма лица съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП, които, да са свързани лица по смисъла на § 1,
т. 23а от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки с Възложителя
или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;
1.7.6. Не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и
установяване на конфликт на интереси.
При подаване на офертата за участие участникът удостоверява липсата на
обстоятелствата, посочени по-горе, с декларации по чл. 47, ал. 9 от ЗОП, подписана от
лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП (Приложение № 3).
При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за
изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за
удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1.7.1 – 1.7.4 или извлечение от съдебен
регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от
държавата, в която е установен.
Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на
поръчката, всеки от подизпълнителите трябва да отговаря на изискванията по т. 1.7.1 –
1.7.6, за което участникът трябва да приложи към офертата си за участие декларации от
всеки посочен подизпълнител.
Ако участникът бъде определен за изпълнител, той трябва да осигури
представянето на документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на
липсата на обстоятелствата по т. 1.7.1 – 1.7.4 за всеки от подизпълнителите.
Когато участник е чуждестранно лице и в съответната държава, в която лицето е
установено, не се издават документи, еквивалентни на тези, които се издават на български
физически или юридически лица за удостоверяване липсата на обстоятелствата по т. 1.7.1
– 1.7.4 или когато те не включват всички случаи по т. 1.7.1 – 1.7.4 участникът представя
клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на
държавата, в която е установен. Когато клетвената декларация няма правно значение
според съответния национален закон, участникът представя официално заявление,
направено пред съдебен или административен орган, нотариус или компетентен
професионален или търговски орган в държавата, в която участникът е установен.
2. Минимални изисквания за доказване на технически възможности и/или
квалификация, на които трябва да отговарят участниците в обществената поръчка:
2.1. Участникът да е извършил доставки, еднакви или сходни с предмета на
обществената поръчка, които да са изпълнени през последните три години, считано от
датата на подаване на офертата. Участникът следва да има изпълнени минимум 3
договора за доставка еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка.
Това обстоятелство се доказва с представянето на декларация, съдържаща списък на
изпълнените от участника договори за доставка за последните три години с посочване на
стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка.
Всеки договор, посочен в декларацията трябва да бъде придружен от удостоверение,
издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен
регистър, в който е публикувана информация за доставката. Възложителят си запазва
правото да извършва проверки на предоставената информация. При констатиране на
несъответствие, участникът се отстранява.
2.2. Да имат собствен или нает транспорт, удостоверен с разрешително за превоз
на хранителни продукти.
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За хранителни продукти за които се изисква използването на хладилни
автомобили трябва да имат издадено на името на участника „Удостоверение за
регистрация на транспортното средство” от Областна дирекция по безопасност на
храните (ОДБХ), за превоз на всички хранителни продукти от животински произход.
Автомобилите, които ще се използват за превоз на хранителни продукти от
неживотински произход (консерви, подправки, плодове, зеленчуци и др.) да са
придружени с „Удостоверение за регистрация” на транспортното средство от ОДБХ.
Минимални изисквания:
2 броя специализирани хладилни автомобили за
транспорт на продукти от растителен и животински произход. Представят се заверени
копия на талони за регистрация на МПС, договори за наем/лизинг /в случай, че МПС не са
собственост на участника/, удостоверения за регистрация на транспортно средство от
БАБХ на името на кандидата.
2.3. Участниците следва да притежават регистрация сертификати, издадени от
акредитирани институции или агенции за управление на качеството, удостоверяващи
съответствието на стоките със съответните спецификации или стандарти –
минимални изисквания: стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) и система за управление
на безопасността на храните съгласно стандарт БДС ISO 22000:2005(или еквивалент) с
област на приложение идентичен с предмета на поръчката,съгласно чл.53, ал.1 от ЗОП
2.4. Участниците следва да притежават актуални удостоверения за регистрация по
чл. 12 от ЗХ, издадени от компетентните органи, съгласно нормативните изисквания към
момента на издаването им (РВМС, РИОКОЗ, ОБДХ, РЗИ) за търговия с храни, обхващащо
групите храни, за които кандидатът участва;
При участие на обединение, което не е юридическо лице, изискванията за
технически възможности и/или квалификация се прилагат към участниците, чрез които
обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал.2, т.6 от ЗОП.
3. Възложителят отстранява от участие в процедурата участник:
3.1. който не отговаря на условията за участие, посочени в тази документация;
3.2. чиято оферта не отговаря на условията в тази документация;
3.3. при липса на някоя под позиция от съответната обособена позиция ценова и/или
техническа оферта.
3.4. който не отговаря на обявените от Възложителя минимални изисквания за
доказване на технически възможности.
3.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна
информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за
подбор.
3.6. който не е представил някой от документите в Плик № 1 „Документи за
подбор“, като се посочва обособената/ите позиция/ии, за която/ито се участва, съгласно
изискванията на тази документация в срока, определен в чл. 68, ал. 9 от Закона за
обществените поръчки;
3.7. който не е представил предложение за изпълнение на поръчката в отделен
запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 2 – „Предложение за изпълнение на
поръчка“ , като се посочва обособената/ите позиция/ии, за която/ито се участва, и не го е
представил в плика с офертата;
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3.8. който е предложил ценова оферта, за отделната обособена позиция, която не е
представена в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик № 3 – „Предлагана
цена“, като се посочва обособената/ите позиция/ии, за която/ито се участва;
3.9. който е посочил някъде в офертата си, извън плик № 3 с наименование
„Предлагана цена”, елементи, свързани с предлаганата цена (или части от нея);
3.10. В случай, че офертата е постъпила след изтичане на крайния срок за подаване на
оферти или в незапечатан или скъсан плик, тя не се приема за участие в процедурата и
Възложителят я връща незабавно на участника, като тези обстоятелства се отбелязват в
деловодния регистър.
Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата
обществена поръчка, ако в офертата си е поставил условия и изисквания, които не
отговарят на обявените в документацията или е представил повече от една оферта,
или е представил оферта с варианти, или е представил самостоятелна оферта,
въпреки че е дал съгласието си да бъде включен в оферта на друг участник като
подизпълнител, и/или като лице, участващо в обединение, или в ценовото си
предложение е превишил прогнозната стойностна поръчката.
4. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ
Хранителните продукти ще се доставят периодично, съобразно предварително
заявените от възложителя количества до складовете на ЦДГ №174”Фют”. Всяка
доставена партида хранителни продукти трябва да бъде придружавана със съответните
сертификати за произход, качество и срок на годност, съобразно изискванията на Закон
за храните и подзаконовите нормативни документи към него.Не се допуска доставка на
стоки с генетично модифицирани храни. Храненето на децата се извършва от
Възложителя, съгласно Наредба №6/10.08.2011г. на МЗ за здравословното хранене
на децата от 3 до 7 години в детските заведения, Наредба №9/16.09.2011 на МЗХ за
специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните,
предлагани в детските заведения и училищата /редакция ДВ 85/2015г./, Закон за
храните, Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните, Наредба за
изискванията за етикетирането и представянето на храни. Доставяните хранителните
продукти следва да отговарят на минималните изисквания за качество, посочени в
изброените по-горе наредби. При транспортиране на храните следва да се спазват
изискванията на Регламент (ЕО) №854/2004г.(ОВ L 139.30.4.2004г.) относно хигиена на
храните и действащото българско законодателство.
Участниците подават оферти за всички видове продукти по техническата
спецификация, включени в обособената позиция, по която участват.
4.1. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА
Всяка оферта трябва да съдържа три отделни запечатани, непрозрачни и надписани
плика, поставени в един общ запечатан, непрозрачен и надписан плик, както следва:
Плик №1 с надпис: „Документи за подбор”.
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В него се поставят документите, изискани от Възложителя, съгласно чл. 56, ал. 1, т.
1-2, 5-6, т. 8 и т. 12 - 14 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците,
съобразно указанията на Възложителя.
Плик № 2 с надпис: „Предложение за изпълнение на поръчката”.
В него се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП, свързани с изпълнението
на поръчката.
Плик № 3 с надпис: „Предлагана цена”.
В плика се поставя ценовата оферта на участника, изготвена по образеца от
настоящата документация.
В Плик №1: Документи за подбор се поставят следните документи:
1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника. Целият
набор документи следва да бъде последователно номериран и прошнурован с подпис и
печат на участника.
2. Заявление за участие – Образец №1
3. Административни сведения – Образец №2
4. Копие от документа за регистрация или ЕИК, съгласно чл. 23 от Закона за търговския
регистър. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо
лице или техни обединения, документът за регистрация трябва да е издаден от
компетентния орган в страната, в която участникът е установен, и да се представи в
официален превод на български език.
”Официален превод”, съобразно разпоредбата на §1, т.16а от Допълнителната
разпоредба на ЗОП е «превод, извършен от преводач, който е вписан в списък на лице,
което има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на
официални преводи”.
Физическите лица, участници в процедурата или включени в състава на
обединения, представят заверено от участника копие от документ за самоличност. Ако
тези физически лица са чуждестранни граждани, документът се представя и в официален
превод.
4.1. При участници обединения – заверено копие на договора за обединение, а когато
в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението
– документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва
представляващия.
5. Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП – Образец №3 В случай, че участникът е
юридическо лице, декларацията се подписва задължително от лицата, посочени в чл.
47, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо
или юридическо лице, включено в обединението, съобразно чл. 56, ал. 3, т. 1 от ЗОП.
Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията/ите, които са на
чужд език се представя и в превод на български език.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се
представя за всеки един от тях, съобразно чл. 47, ал. 8 от ЗОП.
6.
Декларация по чл. 3 т.8 от ЗИФОДРЮПДС по Oбразец N4.
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7. Доказателства за технически възможности:


Участниците да представят сертификати за внедрена и сертифицирана система за
управление на качеството съгласно стандарт ISO 9001:2008 (или еквивалент) и
система за управление на безопасността на храните съгласно стандарт БДС ISO
22000:2005(или еквивалент) с област на приложение идентичен с предмета на
поръчката,съгласно чл.53, ал.1 от ЗОП. Кандидатите да представят списък –
декларация на всички стоки, предмет на офертата на участника, съдържащ име на
производителя, срок на годност, разфасовка.
 Доказателства за наличие на акредитирана лаборатория за изпитване и контрол на
съответствие. Обхвата на приложената акредитация на лабораторията трябва да
съответства на продуктите, за които кандидата участва.
 Удостоверение за регистрация по чл.12 от Закона за храните, издадени слез
01.01.2007г. Участниците да представят валидни удостоверения за регистрация за
търговия на едро с храни, обхващащи всички групи храни, за които кандидатът
участва, съгласно разпоредбите на Закона за храните. Удостоверенията да са
заверени с гриф ”вярно с оригинала”. Регистрацията на обектите за производство и
търговия на едро с храни от неживотински произход, се извършва от регионалната
инспекция за опазване и контрол на общественото здраве (РЗИ). В удостоверенията
за търговия с продукти от животински произход да бъде отбелязано, че кандидатът
отговаря на изискванията на Регламент (ЕО) 852/2004, (ЕО)853/2004
 Списък и доказателства за извършени минимум три доставки, еднакви или сходни с
предмета на обществената поръчка, които да са изпълнени през последните три
години, считано от датата на подаване на офертата.
 Справка-декларация за собствени и/или наети транспортни средства – Образец №5
Списъци на собствения или нает транспорт за изпълнение на доставките,
придружени с валидни удостоверения за регистрация. Минимални изисквания –
участникът следва да да разполага с минимум 2 бр. хладилни автомобили и
минимум 2 броя автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински
произход. Транспортните средства със специално предназначение трябва да
осигуряват съответните температурни параметри и условия за превоз на различни
групи храни. Удостоверенията за регистрация от компетентните органи за
транспортиране на хранителни продукти по всички обособени позиции, съгласно
чл.246,ал.4 от ЗВД и чл.3, ал.3 от Наредба № 9 на МЗ,следва да са издадени след
01.01.2007г. на името на кандидата и да бъдат заверени с гриф „вярно с оригинала”.
Справката да е придружена копие от регистрационните талони, а за несобствените
– копия от договори за наем, лизинг или др.
 Удостоверение, издадено от Агенцията за хората с увреждания за вписване в
регистъра за специализирани предприятия – важи само за участниците по ОП 4.
 Списък на персонала, който ще отговаря за изпълнението на поръчката – Образец
№6
 Декларация за обстоятелствата по чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП – Образец №7.
Когато участникът предвижда участие на подизпълнители при изпълнение на поръчката,
те трябва също да представят съответните доказателства по чл.47, ал. 7 от ЗОП.
 Декларация по чл. 55, ал. 7 от ЗОП – Образец № 8
4.2. Съдържание на плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на
поръчката”.
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Техническо предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 7 от ЗОП – трябва да бъде
изготвена съобразно образеца – по образец (Приложение № 9) при съблюдаване на
пълното описание на обекта на поръчката и техническото задание, изискванията
към офертата и условията за изпълнение на поръчката – документи и образци,
поставени в ПЛИК «№2».
Цялостно описание-концепция за изпълнение на поръчката, включваща
задължително и план –график на времето на доставка.

*Подават се толкова плика № 2, по колкото обособени позиции от спецификацията се
участва, с надпис „Предложение за изпълнение на ОП № .. „ на съответната обособена
позиция, като всички се поставят в един общ плик, който следва да бъде надписан с
данните на участника – и опис на всички позиции за които участва.
4.3.
Съдържание на плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.
В третия запечатан, непрозрачен плик № 3 участникът следва да представи
задължително ценовото си предложение, съгласно чл. 56, ал. 1, т. 10 от ЗОП,
попълнено по образец (Приложение № 10) В цената трябва да се включат всички
разходи по доставката до местата за изпълнение на поръчката.
Ценовото предложение трябва да бъде подписано и подпечатано от участника или
от упълномощено от него лице. Участникът съставя офертата си въз основа на
посочените в настоящата документацията за участие технически изисквания.
Участникът е единствено отговорен за евентуално допуснати грешки или
пропуски в изчисленията на предложените от него цени.
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация
относно цената.
Участници, които по какъвто и да е начин са включили някъде в офертата си извън плика
„Предлагана цена” елементи, свързани с предлаганата цена /или части от нея/, ще бъдат
отстранени от участие в процедурата.
Участникът предлага цена за всеки хранителен продукт, елемент от обособената позиция
(позиции). Предлаганите цени да се формират за килограм, литър, съответно брой в лева с
включен ДДС и всички дължими такси и разходи по доставката им до складовете на
детското заведения.
Крайните /общи/ цени да се посочат с точност до втория знак след десетичната
запетая, с изключение на “яйца”, които да са до третия знак след десетичната
запетая.
*Подават се толкова плика № 3, по колкото обособени позиции от спецификацията се
участва, с надпис „Предлагана цена” по ОП № ....на съответната обособена позиция,
като всички се поставят в един общ плик, който следва да бъде надписан с данните на
кандидата– и опис на всички позиции за които кандидата участва.
При приемане на офертата върху плика се отбелязва поредният номер, датата и часа на
получаването от входящия регистър на детската градина, а на приносителя се издава
документ. Възложителят не приема представените след крайния срок документи или
документи предоставени в разкъсани или прозрачни пликове. Тези обстоятелства се
отбелязват в регистъра. Срокът на валидност на офертите е минимум 120 календарни дни
от крайния срок за получаване на офертите.
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СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ: Офертите, окомплектовани и
описани в горния ред се подават в деловодството на ЦДГ №174”Фют”, гр. София, ул.
“Мала планина" № 36, до 10.12.2015г. до 16:30ч.
6.КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:
Критерият за оценка на офертите е икономически най-изгодна оферта за всяка
обособена позиция , съгласно чл. 37, ал. 1, т. 2 от ЗОП
За всяка отделна оферта, която отговаря на изискванията на ЗОП и условията на
настоящата документация, назначената от възложителя комисия извършва оценка въз
основа на икономически най-изгодна оферта за обособена позиция. Оценката се
извършва за всяка обособена позиция от обществената поръчка .
Оценяването на офертите се извършва на основата на комплексна оценка, определена на
базата на следните показатели, при максимална възможна оценка 100 т.:
1. Предложена цена по съответната позиция – 40 т.
2. Срок за извършване на спешни доставки в извънредни ситуации – 15 т.
3. Срок за замяна в случай на рекламация – 15 т.
4. Концепция за организация на доставката на храни, включваща задължително и
план –график на времето на доставка - 30 точки максимален брой.

II. Методика за определяне на комплексната оценка.
Оценяването на горепосочените показатели ще се извършва като за всеки показател
ще се поставят точки, съгласно описаната по-долу методика за оценка.
Крайната комплексна оценка на всеки кандидат ще се пресмята по следната формула:
Компл.оценка = А1 + А2 + А3 + А4
1. А1 Предложена цена по съответната позиция, като в предложението трябва да са
включени всички подпозиции, включени в ОП, за която се отнася предложението..
2. Оценката по показател А1 се формира от сбора на отделните оценки за
хранителните продукти, както следва:
3. А1 = предлагана цена на съответния кандидат х 40 т.
най-ниска предложена цена
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2.А2 - Срок за извършване на спешни доставки в извънредни ситуации - максимален брой
точки -15.
1. Участник, който предложи срок за извършване на спешни доставки в извънредни
ситуации до 1 час ще получи 15 точки;
2. Участник, който предложи срок за извършване на спешни доставки в извънредни
ситуации до 2 часа ще получи 10 точки;
3. Участник, който предложи срок за извършване на спешни доставки в извънредни
ситуации до 3 часа ще получи 5 точки;
3.А3 - Срок за реакция в случай на рекламация – максимален брой точки -15.
1. Участник, който предложи срок за реакция в случай на рекламация до 1 часа
ще получи 15 точки;
2. Участник, който предложи срок за реакция в случай на рекламация до 2 часа
ще получи 10 точки;
3. Участник, който предложи срок за реакция в случай на рекламация до 3 часа
ще получи 5 точки;
4. А4 – Концепция за организация на доставката на храни, включваща
задължително и план – график на времето на доставка - максимален брой точки- 30.
Участникът трябва да предложи цялостна концепция за организация на доставка
на храни, съобразена с особеностите на всяка позиция, включително подробен планграфик за доставката.
Оценяването на предложенията става, както следва:
1)
Участник представил цялостна и най-подробно разработена концепция за
организация на доставката, съобразена с особеностите на всяка позиция, подробен планграфик на извършването на доставката, с посочен ред за заявка, процедура при
рекламация, замяна на продукти и срок за изпълнение на доставките получава 30 точки.
2) Участник, представил концепция за организацията на доставката на храни с
един от посочените недостатъците получава 15 точки, а именно:
- не описал пълно организацията и спецификата на доставката, съобразена с
позицията;
- непредставил подробен план график на доставката на продукти;
- непредставил предложение за реален срок за изпълнение на доставките.
3) Участник, представил предложение за организация на доставката на храни с
повече от един от недостатъците, посочени в т. 2/ получава 10 точки.
Комплексната оценка се формира от сбора на точките, получени по отделните показатели,
а именно:
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Компл.оценка = А1 + А2 + А3+ А4
На първо място се класира кандидатът, събрал най-висока комплексна оценка. След това
се класират останалите кандидати по низходящ ред.
5. Финансови условия
5.1. Плащането за извършените доставки ще се извършва с минимален срок на отложено
плащане 60 /шестдесет/ дни.
5.2. За ОП3 – „Пресни плодове и зеленчуци“ – ще се предложат две единични без ДДС – за
периода 01.05. – 30.09 и за периода 30.09.-01.05. В ценовото предложение ще се попълнят
двете цени, както и средна такава /сборът от двете цени разделен на две/. В крайната
колона ще се попълват осреднените цени с ДДС умножени по прогнозните количества.
Именно сборът от всички редове, формиран по горепосочения начин ще се взима в
предвид при формиране на оценката по показател 1. Възложителят от своя страна ще
поръчва плодове и зеленчуци съгласно предложените сезонни цени в зависимост от датата
на заявката.
Максимална възможна комплексна оценка за всяка обособена позиция е 100
точки. Участникът, чиято оферта е получила най- висока комплексна оценка, се
класира на първо място, а останалите следват в низходящ ред. При класирането ще
участват във формулата и ще се взимат в предвид десетичните дроби с оглед
извършеното изчисление по критерий Б1
При еднаква ценова оферта за съответната обособена позиция на две или повече
оферти се прилага чл. 71, ал. 4 от ЗОП.
В случай, че участник /участниците в процедурата не се явят за изтеглянето на жребий
в определения час, тегленето се извършва в посочения час от член на комисията, в
присъствието на членовете на комисията, което се описва в протокола, изготвен от
комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите.
7. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
1. Комисията се назначава със Заповед на директора на ЦДГ №174”Фют”. Длъжностните
лица попълват Декларация за липса на обстоятелства по чл. 35 ал.1 т.2 и т.3 от ЗОП.
Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в
процедурата или техни упълномощени представители(които се легитимират с подписано и
подпечатано пълномощно и документ за самоличност), представители на Столична
община – дирекция „Образование” (които се легитимират със заповед на СО и документ за
самоличност), представители на район „Лозенец”(кито се легитимират със заповед на
кмета на район „Лозенец” и документ за самоличност).
2. Комисията отваря офертите по реда на постъпването им и проверява за наличието на три
запечатани плика, след което трима от членовете на комисията се подписват върху плик
№3 без да го отварят.
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Комисията не отваря плик №2 на участниците, които не отговарят на изискванията.
Комисията не отваря плик №3 на участник, който не отговаря на изискванията на
Възложителя.
Комисията може по всяко време и при необходимост да проверява заявените от
участниците данни, включително и информация от други органи и лица и да изисква
допълнителни доказателства от участниците, съгласно чл. 68, ал.11 от ЗОП.
3.Отстраняват се от участие кандидати, които :
 предложението им не отговаря на техническото задание;
 са осъдени с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната
или осигурителната система, за престъпление по служба или за подкуп, както и за
престъпление против собствеността или против сторпанството, освен ако е
реабилитиран;
 е обявен в несъстоятелност или е в производство по обявяване в несъстоятелност;
 е в производство по ликвидация,
 лишен от право да упражнява търговска дейност
 има парични задължения към държавата или към община по смисъла на чл. 87, ал.6
от ДОПК, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако не е
допуснато отсрочване или разсрочване на задълженията
1. Комисията съставя протокол за разглеждането и оценяването и класирането на
офертите, съгласно чл. 101г. ал.3 от ЗОП.
Възложителят си запазва правото да не сключи договор с нито един кандидат, ако
предлаганите цени от всички кандидати надвишават предвиденият за целта финансов
ресурс по бюджета.
Възложителят обявява с мотивирано решение в срок от 5 работни дни след приключване
работата на комисията, класирането на участниците и избора на Изпълнител.
Възложителят уведомява писмено всички участници за резултатите от от разглеждането и
оценяването на офертите в тридневен срок след оформяне мотивираното решение на
комисията.
Договорът за изпълнение на обществената поръчка се сключва с избрания Изпълнител.
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8. ОБРАЗЦИ:

Образец №1
ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ
В конкурс за възлагане на обществена поръчка с обект:
„ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СО- район
„Лозенец” по обособени позиции“
От......................................................................................................ЕГН:………………………..
/ трите имена на кандидата /
……………………………………………………………………………………………..............
/ пълно наименование на кандидата /
Регистриран по фирмено дело №................................................................................................
Данъчен №......................................................................................................................................
ЕИК №............................................................................................................................................
с адрес на управление....................................................................................................................
Телефон/факс..................................................................................................................................
1.С настоящето заявявам, че желая да участвам в открит конкурс за обществена поръчка
при условията, обявени в документацията за участие и приети от представляваната от мен
фирма.
2.Приемам да се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с ОФЕРТАТА до
изтичане срока на договора.
3.Заявявам, че сме запознати с условията на финансиране, както и всички документи
включени в документацията и приемаме да изпълним всички задължения произтичащи от
обявените условия.
4.В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката, сме съгласни да внесем
гаранция за изпълнение в размер на 1 % от предложената от нас стойност на договора.
5. Приемаме гаранцията да бъде освободена след приключване изпълнението на договора.
При подписването му ще представим документи от съответните компетентни органи за
липсата на обстоятелства по чл.47 ЗОП.
Дата:.............
Подпис и печат:.............................
(име и фамилия)
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Образец №2
АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ

Наименование на участника
…………………………………………………….………..………………………………………
………………………………………………………...................…………………………………
Адрес:…………………………………………………………...........…………………………
/град, код, улица №, телефон, факс/
…………………………………………………………………..……….........……………………
Паспортни данни на ръководителя /пълномощника/
Л.к.№…………………...........………., изд. на ………........………… от ………………………
ЕГН:……………………….……, тел. №……………..............…………………………………..
4.Лице за контакти:…………………………….................……………………………………….
5.Обслужваща банка:………………………………………….................……………………….
6. Данъчен №……………………………………………………................………………………
7. ЕИК …………………………………………………………................…………………

Подпис и печат:.............................
(име и фамилия)
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Образец №3
ДЕКЛАРАЦИЯ
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки
Долуподписаният ………………………………….………..........……………...........………….,
в качеството ми на ……….……………………………………………………......................……
(управител, член на управителен орган)
на …………………………………………………………………………………….
(наименование на кандидата или участника)
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СО- район „Лозенец” по
обособени позиции“
ДЕКЛАРИРАМ, че:
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система,
включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от Наказателния кодекс;
б) подкуп по чл. 301-307 от Наказателния кодекс;
в) участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния
кодекс;
г) престъпление против собствеността по чл. 194-217 от Наказателния кодекс;
д) престъпление против стопанството по чл. 219-252 от Наказателния кодекс;
2. Представляваният от мен участник не е обявен в несъстоятелност.
3. Представляваният от мен участник не се намира в производство по ликвидация,
нито в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.
4. Представляваният от мен участник (отбелязва се само едно обстоятелство,
което се отнася до конкретния участник):
а) няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган;
б) има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния
процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на
компетентен орган, но за същите е допуснато разсрочване/отсрочване;
в) няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно
законодателството на държавата, в която участникът е установен (при чуждестранни
участници).
5. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм свързан по смисъла на § 1,
т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП с възложителя или със служители на
ръководна длъжност в неговата организация.
6. Представляваният от мен участник не е сключил договор с лице по чл. 21 или 22
от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.
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7. Представляваният от мен участник1 (вярното се отбелязва):
а) не е в открито производство по несъстоятелност и не е сключил извънсъдебно
споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон;
б) не се намира в подобна на посочената в буква „а” процедура съгласно
националните си закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под
разпореждане на съда (при чуждестранни участници);
в) не е преустановил дейността си.
8. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм лишен/лишена от право да
упражнявам определена професия или дейност2 съгласно законодателството на държавата,
в която е извършено нарушението.
9. Представляваният от мен участник не е виновен за неизпълнение на задължения
по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно
решение.
10. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан с влязла в сила
присъда/реабилитиран съм (невярното се зачертава) за:
а) престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и
безопасни условия на труд;
б) престъпление по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на
работниците.
11. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 от ЗОП не съм осъждан в влязла в сила
присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на
процедури за възлагане на обществени поръчки.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за неверни данни.
Задължавам се при промени в горепосочените обстоятелства да уведомя
възложителя в 7-дневен срок от настъпването им.
Публичните регистри (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), в които се съдържа информация за посочените обстоятелства по
т. 1-4, както и по т. 7, 8, 10 и 11 са:
1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
Компетентните органи (съгласно законодателството на държавата, в която
участникът е установен), които са длъжни да предоставят служебно на възложителя
информация за обстоятелствата по т.1-4, както и по т. 7, т. 8, т. 10 и т. 11 са:
1. ......................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. ......................................................................................................................................
Дата
........................./........................../.......................
Име и фамилия
.............................................................................
Подпис
.............................................................................

1

Обстоятелствата по т. 7-12 се включват в образеца на декларацията само и доколкото възложителят ги
е предвидил като пречка за участие в конкретна процедура и ги е посочил в обявлението за обществена
поръчка или в поканата за участие (при процедура на договаряне без обявление).
2
Посочва се конкретна професия или дейност, която трябва да съответства на предмета на обществената
поръчка.
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Образец №4

ДЕКЛАРАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 3, Т. 8 ОТ ЗАКОНА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И
ФИНАНСОВИТЕ ОТНОШЕНИЯ С ДРУЖЕСТВАТА, РЕГИСТРИРАНИ В
ЮРИСДИКЦИИ С ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН ДАНЪЧЕН РЕЖИМ, СВЪРЗАНИТЕ С ТЯХ
ЛИЦА И ТЕХНИТЕ ДЕЙСТВИТЕЛНИ СОБСТВЕНИЦИ /ЗИФОДРЮПДС/
Долуподписаният /-ната/ ....................................... /три имена/, с лична карта № ...........,
издадена на ....... /дата/ от ..........., с ЕГН: ..............................., в качеството си на
представляващ ……………………………… /управител, член на управителен орган,
упълномощено лице с пълномощно № … от дата …. – посочва се/ на
......................................................... / наименование на кандидата / - - кандидат в процедура
за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на хранителни продукти за
нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СО- район „Лозенец” по обособени позиции“, за
обособена позиция ………………………………,
ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ ЗА ПРЕДСТАВЛЯВАНИЯ ОТ МЕНЕ КАНДИДАТ НЕ СА
ПРИЛОЖИМИ ЗАБРАНИТЕ ПО ЧЛ. 3, Т. 8 ЗИФОДРЮПДС, ТЪЙ КАТО

кандидатът и свързаните с него лица (по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон3) не са дружества (по смисъла на § 1, т. 1
от ДР ЗИФОДРЮПДС4), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен
режим(по смисъла на § 1, т. 2 от ДР ЗИФОДРЮПДС 5);

кандидатът или свързано с него лице (по смисъла на § 1 от
допълнителните разпоредби на Търговския закон6) е дружество (по смисъла на § 1, т. 1 от
3

§ 1, т. 1 от ДР на ТЗ "Свързани лица" по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на
друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
4
§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и
друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано,
без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий
5
§ 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по
смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
6
§ 1, т. 1 от ДР на ТЗ "Свързани лица" по смисъла на този закон са:
1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен
включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
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ДР ЗИФОДРЮПДС7), регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим(по
смисъла на § 1, т. 2 от ДР ЗИФОДРЮПДС 8), но е налице изключение по чл. 4, т. … (моля
посочете) ЗИФОДРЮПДС;
(моля премахнете или зачертайте ненужното от горните две, а ако е налице
изключение по чл. 4 ЗИФОДРЮПДС, то посочете в свободен текст за кое дружество се
отнася и откъде може да се провери)
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни.
Дата
......../…............../.........
Име и фамилия
.........................................
Подпис
.............................................
Забележка: Декларацията се попълва за всеки кандидат или член на обединение,
което не е юридическо лице. Достатъчно е подписването на декларацията от едно от
лицата, които могат самостоятелно да представляват съответния кандидат или член
на обединение.

2. работодател и работник;
3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
4. съдружниците;
5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в
дружеството;
6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на
друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
7
§ 1, т. 1 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Дружество" е всяко юридическо лице, неперсонифицирано дружество и
друга структура, получаваща статута си от законодателството на държавата, в която е регистрирано,
без оглед на формата на сдружаване, учредяване, регистрация или друг подобен критерий
8
§ 1, т. 2 от ДР на ЗИФОДРЮПДС "Юрисдикции с преференциален данъчен режим" са юрисдикциите по
смисъла на § 1, т. 64 от допълнителните разпоредби на Закона за корпоративното подоходно облагане.
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Образец №5
СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
За собствени и/или наети транспортни средства
Долуподписаният ……......................…………………………….……………………………….,
в качеството ми на ……….......................…………………………………………………………
(управител, член на управителен орган)
на ……………………………………………......................……………………………………….
(наименование на кандидата или участника)
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СО- район „Лозенец” по
обособени позиции“

№

ДЕКЛАРИРАМ:
Вид, марка, рег. № на автомобила
Хладилни автомобили

Собствен/ нает

Автомобили за превоз на хранителни продукти от неживотински произход

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Приложения към настоящата справка:
Заверени копия на регистрационните талони, а за несобствените автомобили – копие от
договори за наем, лизинг и др., удостоверяващи наличие на автомобили на разположение
на участника за целия срок на договора. Прилагат се задължително и валидни
разрешителни за превоз на името на участника, съгласно изискванията на БАБХ.

Подпис и печат:.............................
(име и фамилия)
Дата:.....................
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Образец №6
СПРАВКА - ДЕКЛАРАЦИЯ
за персонала, който ще отговаря за изпълнение на поръчката

Долуподписаният ……......................…………………………….……………………………….,
в качеството ми на ……….......................…………………………………………………………
(управител, член на управителен орган)
на ……………………………………………......................……………………………………….
(наименование на кандидата или участника)
Участник в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ Доставка на
хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СО- район „Лозенец” по
обособени позиции“
ДЕКЛАРИРАМ:
За изпълнението на предмета на поръчката, разполагам със следните лица:
№
по
ре
д
1

Трите имена

Образование

Заемана длъжност

2

3

4

Известно ми е, че за вписване на неверни данни в настоящата декларация подлежа
на наказателна отговорност съгласно чл. 313 от Наказателния кодекс.
Подпис и печат:.............................
(име и фамилия)
Дата:...................
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Образец №7

ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 56, ал. 1, т. 8 ЗОП

Долуподписаният,
..............................................................................................ЕГН…………………………….……
л.к. № изд. от……………………………………………..……….. на

....................г.,

с постоянен адрес:……………………………..………
в качеството си на ……………………………………….………………………………………
на...................................................................., кандидат за изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СОрайон „Лозенец” по обособени позиции“

ДЕКЛАРИРАМ, ЧЕ:
При изпълнението на обществената поръчка ще използвам/няма да използвам
подизпълнители.

Известно ми е, че за деклариране на неверни данни нося отговорност по чл. 313 от
Наказателния кодекс.

Подпис и печат:.............................
(име и фамилия)
Дата:...................
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Образец №8
ДЕКЛАРАЦИЯ
за липса на свързаност с друг участник по чл. 55, ал. 7 от ЗОП, както и за липса на
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП9
Подписаният/ата……………………………………………………..............................
(трите имена)
данни по документ за самоличност.....................................................................……………
(номер на лична карта, дата, орган и място на издаването)
в качеството си на …………………………………………………………………………...
(длъжност)
на ...............................................................................................................................................,
(наименование на участника)
ЕИК/БУЛСТАТ .................................................. – участник в процедура за възлагане на
обществена поръчка с предмет „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ
№ 174 ”Фют”, СО- район „Лозенец” по обособени позиции“, за обособена позиция
………………………………
ДЕКЛАРИРАМ:
1. Представляваният от мен участник не е свързано лице по смисъла на § 1,
т. 23а от Допълнителните разпоредби на ЗОП или свързано предприятие по смисъла на § 1,
т. 24 от Допълнителните разпоредби на ЗОП с друг участник в настоящата процедура.
2. За представлявания от мен участник не са налице обстоятелствата по чл. 8,
ал. 8, т. 2 от ЗОП по отношение на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка.
Известна ми е отговорността по чл. 313 от НК за неверни данни.
Дата
Име и фамилия
Подпис (и печат)10

........................./........................../.......................
.............................................................................
.............................................................................

9

Декларацията е задължителна част от офертата и се прилага в Плик № 1.
Декларацията се подписва от законния представител на участника или от надлежно упълномощено
лице, което подава офертата.
10

25

Образец №9
ОФЕРТА
........................................................................................................................
/Наименование на участника/
Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с
предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ №174 „Фют”, гр.
София, район „Лозенец” по обособени позиции“
Представяме настоящата оферта по ОП …… и предлагаме да изпълним услугата при
следните условия за доказани възможности за качествено и професионално хранене на
детските заведения.
За изпълнение на настоящата поръчка предлагаме:
1. Да доставяме всички хранителни продукти, описани в техническата спецификация,
придружени с документи, удостоверяващи производителя, качеството и
количеството, срок на годност и други изискващи се данни за всеки доставян
продукт, съгласно приложимите санитарно-хигиенни изисквания, действащо
българско законодателство и изисквания на възложителя.
2. Срок за изпълнение на доставката по заявка..................часа от получаване на
заявката(но не повече от 72 часа)*
3. Срок за изпълнение на спешни доставки в извънредни ситуации.................часа от
получаване на допълнителната заявка(но не повече от 3 часа)*
4. Срок за реакция в случай на рекламация..............часа от установяване на
некачествената стока от възложителя и изпълнителя(но не повече от 3 часа)*
*Посоченте срокове не трябва да надвишават посочения максимален срок.
5. Срок за разсрочено плащане в календарни дни....................... /но не по-малко от 60
дни/
II. Към настоящата техническа оферта прилагаме:
1. Концепция за организация на доставката на храни, включваща задължително и план –
график на времето на доставка.
Декларираме, че сме в състояние да изпълним поръчката в пълно съответствие с
гореописаното техническо предложение.
Известна ни е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на
неверни данни в настоящото предложение за изпълнение на поръчката.

Дата :................

Подпис и печат: .....................................
(име, длъжност)
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Образец №10.1
ПРИЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОВА ОФЕРТА
по ОП 1
Количествено-стойностна сметка и номенклатура на хранителните продукти, плодове и
зеленчуци в детските заведения
№

АРТИКУЛ

МЯРКА

Пр.

Ед.

Ед.

Количест
во

Цена

Цена

Без

С

ДДС

ДДС

I.

МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ

1

Извара без растителни мазнини

Кг.

68

2

Кашкавал без растителни мазнини по БДС

Кг.

175

3

Сирене краве без растителни мазнини по БДС

Кг.

245

4

Кисело мляко 3.6% БДС по 0,400 кг

Бр.

200

Кисело мляко 2,0% БДС по 0,500 кг

Бр.

1692

5

Кисело мляко 3.6 % БДС по 0,500 кг

Бр.

4558

6

Краве масло 1кг. без растителни мазнини над 82%
масленост

Бр.

250

7

Прясно мляко 1 .5 % 1л.

Бр.

300

8

Прясно мляко 3.6 % 1л.

Бр.

2000

9

Сирене козе по БДС

Бр.

60

10

Топено сирене без растителни мазнини

Кг.

80

11

Цедено кисело мляко по БДС

Кг.

30

12

Крема сирене 0.125 кг без растителни мазнини

Бр.

30

13

Сметана 0.400 кг

Бр.

60

14

Сирене овче по БДС

Бр.

60

Общо

Дата :................

Подпис и печат: .....................................
(име, длъжност)
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Образец №10.2
ПРИЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОВА ОФЕРТА
по ОП 2
Количествено-стойностна сметка и номенклатура на хранителните продукти, плодове и
зеленчуци в детските заведения

II.

Общи

Мярка

Пр.Колич
ество

Ед.
Цена

Ед.
Цена

Без
ДДС

С
ДДС

МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ
1.

Месо агнешко охладено

Кг.

50

2.

Месо заешко охладено

Кг.

20

3.

Месо пуешко филе без кост охладено

Кг.

25

4.

Месо пилешко филе с кост

Кг.

1

5.

Месо пилешко филе без кост замразено

Кг.

140

6.

Пиле цяло

Кг.

1

7.

Пилешки бутчета замразено

Кг.

150

8.

Свинска плешка с кост охладена

Кг.

150

9.

Пилешки пържоли

Кг.

25

10.

Свински шол охладен

Кг.

140

11.

Свински бут с кост охладен

Кг.

1

12.

Свински бут без кост охладен

Кг.

50

13.

Свинска плешка без кост охладена

Кг.

60

14.

Телешки шол

Кг.

30

15.

Телешко с кост

Кг.

40

16.

Телешко без кост

Кг.

20

17.

Мляно месо: 60/40 тел/св. Месо”Стара планина”

Кг.

350

18.

Кайма телешка 100% по БДС

Кг.

30

19.

Шунка по БДС

Кг.

20
28

20.

Сух колбас по БДС

Кг.

15

21.

Месен пастет – детски 0,200

Бр.

90

22.

Заешки пастет- 0,300

Бр.

20

23.

Пуешеки пастет – 0,300

Бр.

20

24.

Патешко филе

Кг.

25

25.

Луканков колбас по БДС

Кг.

15

26.

РИБА

27.

Скумрия филе

Кг.

25

28.

Бяла риба чистена - Мерлуза

Кг

25

29.

Риба филе сьомга

Кг.

30

30.

Риба тилапия

Кг.

100

31.

Бяла риба филе - ХЕК

Кг

236

32.

Риба „Тон”-филе

Кг.

40

33.

Риба пастърва

кг

1

33.

ХЛЯБ И ХЛЕБНИ ИЗДЕЛИЯ

34.

Хляб „Добруджа” – рязан0,830

Бр.

1590

35.

Пълнозърнест хляб – рязан 0,600

Бр.

1200

36.

Сухар - 0,250

Бр.

1

37.

Пълнозърнест сухар – 0,250

Бр.

1

38.

Овесени питки – 0,250

Бр.

1

39.

Галета

Кг.

20

40.

МАСОВИ СТОКИ

41.

Олио по БДС 1л.

Бр.

350

42.

Захар

Кг.

400

43.

Пудра захар – 0,500

Кг.

20

44.

Яйца

Бр.

6200

45.

Сол

Кг.

50

46.

Оцет ябълков по БДС -0,700

Бр.

25

47.

Кори за баница – домашни 0,500

Бр.

1

48.

Кори за баница – точени – 0,500

Бр.

140

49.

Боб

Кг.

150

50.

Леща

Кг.

70
29

51.

Ориз

Кг.

200

52.

Грис

Кг.

20

53.

Фиде

Кг.

40

54.

Макарони

Кг.

140

55.

Пълнозърнести макарони

Кг.

90

56.

Кус-кус

Кг.

100

57.

Пълнозърнест кус-кус

Кг.

20

58.

Спагети

Кг.

70

59.

Пълнозърнести спагети

Кг.

20

60.

Жито

Кг.

20

61.

Течен шоколад

Кг.

60

62.

Мед

Бр./0,900/

100

63.

Какао на прах 0,050

Бр.

50

64.

Зехтин 1л.

Бр.

20

65.

Бутер тесто

Бр.

120

66.

Брашно

1кг.

400

67.

Юфка – 0,500 кг домашна

Бр.

60

68.

ЗАКУСКИ

69.

Козунак 0,500

Бр..

1

70.

Осморки 0,200

Бр.

1

71.

Кифла с пълнеж 0,200

Бр.

1

72.

Баничка 0,200

Бр.

1

73.

Милинки 0,200

Бр.

1

74.

Кренвиршка

Бр.

1

75.

Кашкавалка0,200

Бр.

1

76.

Руло с мармалад 0,500

Кг.

1

77.

Рогче 0,200

Бр.

1

78.

Сиренка0,200

Бр.

1

79.

Питки_Добруджа

Бр. 60 г.

1

80.

ДРУГИ

81.

Халва тахан

Кг.

20

82.

Боза по БДС – 1л.

Бр.

1
30

83.

Чай билков – 0,030 кутия

Бр.

120

84.

Бисквити „Закуска” 0,270

Бр.

250

85.

Бисквити обикновени- 0,270

Бр.

40

86.

Бисквити чаени - 0,150

Бр.

180

87.

Корнфлейкс - царевичен

Бр.

40

88.

Корнфлейкс - шоколадов

Бр.

40

89.

Многозърнести вафли - 0,070

Бр.

1

90.

Овесени ядки

Кг.

50

91.

Нишесте натурално – 0,050

Бр.

30

92.

Нишесте цветно – 0,050

Бр.

370

93.

Мюсли с ядки

Кг.

20

94.

Мюсли със сушен плод и ядки

Кг.

50

95.

Кроасан с шоколад 0.200

Бр.

200

96.

Кроасан с пълнеж 0.200

Бр.

60

97.

Маслини обезкостени

Кг.

30

98.

Маслини рязани

Кг.

20

99.

Елда

Кг.

15

100. Булгур

Кг.

45

101. Лимец

Бр.

20

102. Шоколадова вафла 0.05

Бр.

210

103. Локум - 0.140

Бр.

280

105. Чубрица - 0.010

Бр.

170

106. Джоджан - 0.010

Бр.

90

107. Кимион - 0.010

Бр.

1

108. Босилек - 0.10

Бр.

40

109. Черен пипер - 0.010

Бр.

1

110. Червен пипер - 0.100

Бр.

120

111. Дафинов лист – 0.010

Бр.

20

112. Девисил – 0.010

Бр

75

113. Риган – 0.010

Бр

1

114. Шарена сол - 0,050

Бр.

1

104. ПОДПРАВКИ
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115. Сминдух - 0,010

Бр.

1

116. Мащерка – 0,010

Бр.

1

117. Шоколадови пръчици-0,100

Бр.

1

118. Суха целина - 0,010

Бр.

1

119. Мая жива – 0,030

Бр.

1

120. Сусам – 0,100

Бр.

50

121. Бакпулвер – 0,010

Бр.

80

122. Канела – 0,010

Бр.

80

123. Кокосови стърготини - 0,100

Бр.

40

124. Ванилия – 0,002

Бр.

250

125. Сода бикарбонат- 0,100

Бр. 100г.

85

126. Мая суха0,011

Бр.

225

127. Лимонена киселина 0,010

Бр.

1

128. Ядки-орехи

Кг.

20

129. Стафиди

Кг.

10

130. Сушени сливи

Кг.

1

131. Сушени фурми

Кг.

1

132. Сушени кайсии

Кг.

1
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Дата :................

Подпис и печат: .....................................
(име, длъжност)

Образец №10.3
32

ПРИЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОВА ОФЕРТА
по ОП 3
Количествено-стойностна сметка и номенклатура на хранителните продукти, плодове и
зеленчуци в детските заведения

III.

ПЛОДОВЕ И
ЗЕЛЕНЧУЦИ

Мярка

Ед. Цена
Пр.
Количество 01.05.-

1.

Банани

Кг.

450

2.

Грозде

Кг.

220

3.

Дини

Кг.

160

4.

Кайсии

Кг.

40

5.

Киви

Кг.

60

6.

Круши

Кг.

80

7.

Лимони

Кг.

140

8.

Лайм

Кг.

1

9.

Мандарини

Кг.

100

10.

Портокали

Кг.

100

11.

Праскови

Кг.

70

12.

Нектарини

Кг

50

13.

Нар

Кг.

40

14.

Пъпеши

Кг.

100

15.

Череши

Кг.

70

16.

Ябълки

Кг.

300

17.

Ягоди

Кг.

40

18.

Ананас

Бр.

1

19.

Сини сливи

Кг.

80

20.

Манго

Бр.

1

21.

Грепфрут

Кг.

30

22.

Помело

Бр.

100

23.

Зелен фасул

Кг.

30

24.

Тиква

Кг.

120

Ед.Цена

Средна

30.09

30.09 01.05

Без ДДС

БезДДС

Цена
без
ДДС

Средна
Цена
С ДДС

33

25.

Зеле

Кг.

380

26.

Картофи

Кг.

1900

27.

Карфиол

Кг.

80

28.

Копър

Бр.

140

29.

Краставици

Кг.

500

30.

Лук-кромид

Кг.

140

31.

Лук-праз

Бр.

25

32.

Лук-пресен

Бр.

120

33.

Магданоз

Бр.

90

34.

Марули

Бр.

120

35.

Моркови

Кг.

350

36.

Репички

Бр.

45

37.

Спанак

Кг.

40

38.

Тиквички

Кг.

220

39.

Чесън

Кг.

5

40.

Чесън-пресен

Кг.

1

41.

Чушки-зелени

Кг.

100

42.

Чушки-червени

Кг.

100

43.

Целина

Бр.

46

44.

Домати

Кг.

280

45.

Броколи

Кг.

1

46.

Патладжан

Кг.

20

47.

Червено цвекло

Кг.

30

48.

Китайско зеле

Кг.

70

49.

Общо
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Образец №10.4
ПРИЛОЖЕНИЕ - ЦЕНОВА ОФЕРТА
по ОП 4
Количествено-стойностна сметка и номенклатура на хранителните продукти, плодове и
зеленчуци в детските заведения

IV

ПЛОДОВИ И ЗЕЛЕНЧУКОВИ КОНСЕРВИ

Мярка

Пр.
Количество

1.

Грах-буркан 0.680

Бр.

1

2.

Грах-кутия 0.800

Бр.

200

3.

Гювеч 0.680

Бр.

1

4.

Замразени печени чушки

Кг

25

5.

Доматено пюре 0.680

Бр.

130

6.

Домати кутия 0.800

Бр.

700

7.

Домати в буркан 0,680

Бр.

1

8.

Зелен фасул буркан 0.800

Бр.

140

9.

Чушки печени белени 0.800

Бр.

1

10.

Краставици стерилизирани 0.680

Бр.

170

11.

Лютеница 0.320

Бр.

120

12.

Царевица кутия 0.500

Бр.

1

13.

Спанак замразен

Кг.

40

14.

Карфиол замразен

Кг.

1

15.

Царевица замразена

Кг.

300

16.

Зеленчуков микс замразен

Кг.

1

17.

Зелен фасул замразен

Кг.

1

18.

Броколи замразени

Кг.

1

19.

Грах замразена

Кг.

1

20.

Мармалад шипка 0.320 гг 60% плодово
съдържание

Бр.

120

21.

Натурален сок ананас 1л. 100%

Бр.

70

22.

Натурален сок портокал 1л. 100%

Бр.

50

Ед.
Цена
без
ДДС

Ед. Цена с
ДДС

35

23.

Натурален сок кайсия 1л. 100%

Бр.

50

24.

Нектар от кайсия

Бр.

20

25.

Нектар от праскова

Бр.

1

26.

Натурален сок ябълка 1л.100%

Бр.

80

27.

Конфитюр ягода 0.320кг 60% плодово съдържание

Бр.

100

28.

Конфитюр боровинка 0.320кг 60% плодово
съдържание

Бр.

90

29.

Компот от ананас 0,500 кг

Бр.

25

30.

Компот от череши 0,680

Бр.

20

31.

Компот праскови 0.680

Бр.

200

32.

Компот кайсия 0.680

Бр.

50

33.

Общо

Дата :................
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ДОГОВОР
…......................................................
Днес, …………2015г., в гр. София, на основание чл. 74, във връзка с чл. 41 от Закона за
обществени поръчки и Заповед № ................................. на Директора на ЦДГ№ 174 „Фют”,
град София, Столична община, район„Лозенец” се сключи настоящият договор за
възлагане на обществена поръчка между:
1. ЦЕЛОДНЕВНА ДЕТСКА ГРАДИНА №174 „ФЮТ” с адрес: град София, ул. „Мала
планина” № 36, представлявана от Надка Иванова Хинова в качеството на директор –
наричано по-долу за краткост „ВЪЗЛОЖИТЕЛ“, от една страна,
И
2. ..............., със седалище и адрес на управление:...................., вписано в Търговския
регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК................, тел. ............. факс: ...... ,е-mail
.............
представлявано от ...................., ЕГН ..............., с л.к. № ...., изд. на .....от МВР - София, в
качеството на управител – наричан/о по-долу за краткост „ИЗПЪЛНИТЕЛ“, от друга
страна.
Страните се споразумяха за следното:
І. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА
Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНТЕЛЯТ приема да доставя хранителни
продукти съгласно Техническата спецификация - Приложение № 1 ОП ….,
представляващи неразделна част от настоящия договор и по писмените заявки на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - краен получател на доставките, срещу заплащане на цената, посочена в
Ценовото предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - Приложение № 2 по ОП ……., също
неразделна част от настоящия договор, и съгласно подробно уговорените условия по-долу
в настоящия договор.
II. СРОК НА ДОГОВОРА
Чл.2. Договорът е със срок на действие една година и влиза в сила считано от …….2015г.
III. ЦЕНИ. ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ПЛАЩАНЕ
Чл.З. Доставната цена за хранителните продукти включва ДДС и всички разходи по
доставката, до складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ на адрес: гр. София, бул. „Хисто
Смирненски” № 36. Доставните цени на хранителните продукти, съгласно ценовото
предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ (Приложение 2), са твърди и не подлежат на
актуализиране за срока на договора.
Чл.4. Заплащането на доставените хранителни продукти се извършва от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
в срок до 60 дни след приемане на доставката от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и представяне на
надлежна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, по банков път по следната банкова
сметка /в лева/:
IV. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
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Чл.5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, да издава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ фактура за всяка
извършена доставка съгласно изискванията на действащото българско законодателство.
Чл.6. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя хранителните продукти /наричани още „стоки/те“/ с
етикети на български език, които да съдържат информация за вида на стоката, качеството,
датата на производство, срокът на годност, произход и идентичност, до сладовете на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и съгласно заявката му, в рамките на работното време.
/2/ Опаковката на стоките да е подходяща за ръчна товаро-разтоварна дейност.
/3/ Доставката на хранителни продукти да се извършва при строго спазване на санитарнохигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със съответните
удостоверения за регистрация, издадени от компетентните органи съгласно действащото
българско законодателство.
/4/ Стоката се доставя, придружена от: стокова разписка /търговски документ, съдържащ
номер на партида, регистрационен номер на предприятието и др. изискуеми реквизити
съгласно действащите нормативни изисквания и санитарно-хигиенни предписания.
/5/ При доставка в складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоката да се придружава от лице,
упълномощено да се подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приемо-предавателен
документ по отношение количеството на доставените продукти.
Чл.7. /1/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за консумация и
неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла, на чл. 20 от Закона за
храните. Ако открие, че стоката не е безопасна за консумация, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е
длъжен:
-да изтегли от складовете на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ стоките, представляващи заплаха за живота
и здравето на потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички
рискове, свързани с употреба на продуктите;
-незабавно да предприеме действия за заместване на продуктите с други годни за
употреба.
/2/ През срока на годност съгласно БДС, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря за несъответствие на
заявените качества на хранителните продукти, при правилно съхранение от страна на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, респ. неговите работници/ служители, като е длъжен за своя сметка да
отстрани недостатъците и увредите в срока за реакция по рекламации съгласно Офертата
на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /Приложение № 3/, която представлява неразделна част от настоящия
договор.
/3/ ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен по искане на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да замени доставяна стока
от един производител с такава от друг поради оплаквания на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от
технически или вкусовите характеристики на продукта.
Чл.8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава, по искане от страна на упълномощени от
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ контролни органи и лица, да осигури достъп до складовете си за
извършване на проверка на качественото състояние на стоките, подлежащи на доставка по
настоящия договор.
Чл.9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи цената за доставените хранителни продукти
съгласно подробно описаното в раздел III на настоящия договор.
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ
Чл.10. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, респ. упълномощените от него служители, приемат
доставяните стоки в складовете срещу стокова разписка или търговски документ,
съдържащ вида на доставяния хранителен продукт, количество, номер на партида,
регистрационен номер на предприятието и др. изискуеми реквизити, след оценяване на
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съответствието й с изискванията на договора и нормативните актове, което се
удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез представяне на документите, посочени в чл.6 от
настоящия договор.
/2/ При наличие на мотивирани възражения от упълномощените представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, същите могат да откажат да приемат стоката, за която не са представени
документи по чл.6 от настоящия договор, както и ако стоката не отговаря на изискванията
на Системата за управление на безопасност на храните, БДС, EN ISO 22000:2005 /или
еквивалент/ съгласно т.56 от ДР на Закона за храните, съгласно условията на договора.
/3/ При възникване на спор относно качеството на доставената стока, контролни проби се
вземат от оторизиран съгласно закона орган, в присъствието на представители на
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, упълномощени от тях лица, по възможност още в
същия ден на доставката, но не по-късно от следващия работен ден. За арбитражен и
разрешаващ спора ще се счита протокола от анализа на оторизирания орган /Дирекция
контрол по храните към МЗХ, Дирекция по растениевъдство и контрол на качеството на
пресните плодове и зеленчуци към M3, БАБХ, РЗИ, оторизирана лаборатория/, като
разходите за това са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.11. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки един момент от изпълнението на договора
да извършва проверка чрез оторизирани контролни органи в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
и складовете – място на доставката, относно качество, количества, стадии на изпълнение,
технически параметри и др. на стоките, без това да пречи на оперативната дейност на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл.12./1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация в случай, че доставена стока е
опасна за здравето и безопасността на потребителя, след представяне на протокол за
изпитване от оторизиран орган.
/2/ При откриването на скрити дефекти на стоката, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е знаел и
не е могъл да узнае при приемането й, същият е длъжни незабавно да уведоми
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на дефектната стока с
нова или връщане на част от цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е действал добросъвестно и
не е изпълнил задълженията си, посочени в договора и предписани от закона.
Чл.13. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да съхранява предадения с доставката амбалаж на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /пластмасови касетки и/или кашони и др. такива/ и след освобождаването
му да го връща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ посредством във вида, в който е получен. При
установяване на липса и/или унищожаване на доставения амбалаж, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ
дължи обезщетение в размер на левовата равностойност на невърнатия амбалаж, като
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да потърси регресна отговорност от своите
работници/служители и/или други лица, виновни за липсата/ унищожаването на амбалажа.
Чл.14. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощен от него служител/и, е длъжен да
представя писмена заявка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всеки четвъртък, до 16:00 часа за
необходимата доставка за следващата седмица.
/2/ Заявката следва се предоставя по електронен път и се изготвя по предвалително
съгласуван между страните образец, като съдържа подробно описание на заявените
артикули и график за доставката им.
VI. РЕКЛАМАЦИИ И САНКЦИИ
Чл.15. /1/ Страните имат право да прекратят договора в случай на неизпълнение, при
условията и по реда, предвидени съгласно действащото българско законодателство.
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/2/ В случай на виновно прекратяване на договора неизправната страна дължи на
изправната неустойка за претърпените вреди в размер на 3 % /три процента/ от стойността
на договора.
/3/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява правото си по предходната алинея чрез задържане на
гаранцията за изпълнение, представена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при сключване на договора.
Чл.16. /1/ При забава на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, заявени при условията
на настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на: 3 % /три
процента/ от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не повече от 9 % /девет/
процента от стойността на недоставената в срок стока.
/2/ Ако забавата продължи повече от три дни, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да отправи
писмено предупреждение до ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за разваляне на договора, като това не
ограничава останалите му права в случай на неизпълнение съгласно настоящия договор и
закона.
/3/ При забава или непредаване на заявките по уговорения в договора ред,
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е
длъжен да извърши доставката в указаните срокове и има право да поиска
потвърждаване/извършване на заявката по надлежно уговорения ред от упълномощения за
това служител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.17. /1/ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане на
доставка при установяване на отклонения в количеството и/или качеството на доставените
хранителни продукти, въз основа на представените анализи съгласно условията на
договора, като всички произтичащи от това неблагоприятни последици са за сметка на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
/2/ При установяване на неизпълнение, вкл. неточно, некачествено изпълнение на три или
повече доставки, заявени при условията на настоящия договор, в рамките на един месец,
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали договора.
/3/ При възникване на спор относно качеството на стоката, за арбитраж ще се счита
анализа на акредитирана лаборатория, който ще бъде основание за предприемане на
действия от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на отказ от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за подмяна на стоката.
VII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл.18. Този договор се прекратява в следните случаи:
1. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма;
2. При неизпълнение на задълженията на Изпълнителя по настоящия договор
3. В други случаи, уредени в закона.
VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл.19. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез упълномощеното лице съгласно чл.15 от договора, може да
променя определените количества в седмичните заявки в зависимост от реалните
потребности на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, но не по-късно от 24 часа преди съответната доставка,
като писмено или по телефон/факс уведоми за това ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 20. По предварително съгласуван между страните план-график, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ще
предостави на децата дребни захарни изделия за тържествата за Коледа и края на учебната
година.
Чл.21. Освен ако изрично не е уговорено друго в настоящия договор, всички съобщения
или уведомления между страните ще бъдат извършвани в писмена форма, която ще се
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смята за спазена и при отправянето им по факс или електронна поща. Съобщенията следва
да се адресират, както следва:
ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
fut174@ abv.bg
ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
..................................
В случай на промяна на горните данни за кореспонденция, страната незабавно уведомява
другата за съответната промяна. В противен случай, съобщение, изпратено на посочените
в договора адреси/ данни за контакт, ще се смятат за надлежно връщани на съответната
страна.
Чл.22. /1/ Никоя от страните по този договор няма право да прехвърля изпълнението на
своите договорни задължения или да делегира права по тях на трети лица, които не са
страна по договора, освен в изрично предвидени от закон случаи.
/2/ Разпоредбата на ал.1 не се отнася за случаите на промяна на правния статут на
ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
Чл.23. За неуредените въпроси по настоящия договор ще се прилагат разпоредбите на
Закона за задълженията и договорите, Търговския закон и другите относими нормативни
актове съгласно действащото българско законодателство.
Настоящият договор съдържа 5 броя страници, като неразделна част от него са и следните
Приложения:
1. Техническа спецификация на хранителните продукти – Приложение № 1.
2. Ценово предложение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 2.
3. Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 3.
Договорът се състави и подписа в два едноообразни екземпляра - по един за всяка от
страните.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
1. Надка Иванова Хинова
ДИРЕКТОР
2Елизавета Живая……………
СЧЕТОВОДИТЕЛ

ИЗПЪЛНИТЕЛ:
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Образец 13
ДЕКЛАРАЦИЯ
По чл. 56, ал. 1, т. 12 ЗОП
за приемане на условията в проекта на договор
Долуподписаният,
..............................................................................................ЕГН…………………………….……
л.к. № изд. от……………………………………………..……….. на

....................г.,

с постоянен адрес:……………………………..………
в качеството си на ……………………………………….………………………………………
на...................................................................., кандидат за изпълнител на обществена поръчка
с предмет: „ Доставка на хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 174 ”Фют”, СОрайон „Лозенец” ул. „Мала планина” №36 по обособени позиции

Д Е К Л А Р И Р А М, че:
1. Запознат съм с всички условия и предмета на настоящата поръчка, както и на
представения проект на договор.
2. В съответствие с чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП декларирам, че приемам всички
условия на утвърдения проект на договор, в това число предложения начин на плащане,
при посочените условия и в указаните срокове.
3. В случай че бъда определен за изпълнител, се задължавам да подпиша и
изпълнявам договора за обществената поръчка в съответствие със съдържанието на
представения проект на договор към документацията за участие по горе цитираната
обществена поръчка.
4. В случай, че ………….............………..бъде определено за изпълнител се
задължавам да представя всички документи, необходими за сключване на договор за
изпълнение на обществената поръчка с горе посочения предмет.
Подпис и печат:.............................
(име и фамилия)
Дата:.....................
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