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РАЗДЕЛ ІІI 
ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ 

 

I. Пълно описание на предмета на поръчката, обем на поръчката 
Цел на процедурата: Осигуряване на доставка на хранителни продукти на ЦДГ 

„Здравец” – Русе. С оглед обезпечаване на Възложителя със здравословна и вкусна храна, 
следва да се осигурят доставки на гарантирано качествени продукти. 
Предметът на обществената поръчка е "Доставка на хранителни продукти по обособени 
позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе” и обхваща доставка на хранителни 
продукти по ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ:  
№1: Доставка на мляко и млечни продукти; 

№2: Доставка на месо и месни продукти;  

№3: Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа; 

№4: Доставка на зеленчуци – сурови, консервирани, сготвени;  

№5: Доставка на други храни ;  

№6: Доставка на масла и мазнини ;  

№7: Доставка на варива; 

№ 8: Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни; 

№ 9: Доставка на картофи и кореноплодни ;  

№ 10: Доставка на плодове – пресни; 

№ 11: Доставка на яийца  и яйчни продукти ; 

№ 12: Доставка на подправки – пресни и изсушени; 

№ 13: Доставка на месни и месно-растителни консерви; 

№ 14: Доставка на захар и мед; 

№ 15: Доставка на захарни изделия и ядки; 

№ 16 Доставка на преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци. 
Съгласно чл. 16г, ал. 1 и ал. 2 ЗОП доставките по позиции №15 и № 16 „Доставка 

на захарни изделия и ядки” и „Доставка на преработени и/или консервирани плодове и 

зеленчуци” са предназначени за изпълнение от специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания.  

Обемът на поръчката не е гарантиран.  
Възложителят си запазва правото да увеличава или намалява количествата според 

конкретните нужди както и да заявява само част от изброените продукти. 
 Възложителят ще прави периодични заявки към избрания за изпълнител доставчик по 

всяка обособена позиция, които не могат да надхвърлят прогнозната стойност по всяка 
обособена позиция, посочена в Обявлението и настоящата Документация. 

 В случай, че участник предложи по-висока от прогнозната цена, посочена в 
настоящата процедура по някоя от обособените позици, той ще бъде предложен за 
отстраняване. 

Всеки кандидат може да участва с предложение за доставка на една или повече 
обособени позиции. Предложението следва да предвижда задължително доставката на всички 
видове продукти по дадена самостоятелно обособена позиция. В случай, че участник не 



 6 

предложи всички продукти от дадена обособена позиция, той ще бъде предложен за 
отстраняване. 

Място на изпълнение -  франко- склада на Възложителя, намиращ се на адрес: град 
Русе, ул. „Захари Стоянов”, № 36. 

Срок на изпълнение на обществената поръчка – Договорът ще влезе в сила от 
16.06.2016 г., а при обжалване и спряно изпълнение – след влизане в сила на решението за 
избор на изпълнител, и ще има срок на действие една календарна година. 

Прогнозна стойност на поръчката: Максималният разполагаем финансов ресурс на 
Възложителя за изпълнение на предмета на настоящата поръчка, е в размер на 85749,18 лв., 
без включен ДДС /осемдесет и пет хиляди седемстотин четиридесет и девет лв 0,18 ст лв/ 
или 102 899,02 лв. /сто и две хиляди осемстотин деветдесет и девет лв 0,02 ст/, с ДДС и е 
образуван като сбор от прогнозните стойности по всички обособени позиции, както следва: 
За обособена позиция № 1: Доставка на мляко и млечни продукти – 20650.67 лв. /двадесет  

хиляди шестотин и петдесет лв 0,67/, без вкл. ДДС, или 24780.80 лв. /двадесет и четири 

хиляди двеста и осемдесет лева0,80 /, с вкл. ДДС 

За обособена позиция №2: Доставка на месо и месни продукти – 15266.67 лв. /петнадесет 

хиляди двеста шейсет и шест лв0.67/, без вкл. ДДС, или 18320.00 лв. /осемнадесет хиляди 

триста и двадесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция №3: Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа – 8866,67 лв. 

/осем хиляди осемстотин шейсет и шест лв,067 ст/, без вкл. ДДС, или 10640.00 лв. /десет 

хиляди шестстотин и четиридесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция №4: Доставка на зеленчуци – сурови, консервирани, сготвени – 3371,25 

лв. /три хиляди триста седемдесет и един лв,025 ст/, без вкл. ДДС, или 4045,50 лв. /четири 

хиляди четиридесет и пет лв 0,50 ст/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция №5: Доставка на други храни  - 275 лв. /двеста седем десет и пет/, без 

вкл. ДДС, или 330.00 лв. /триста и тридесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция №6: Доставка на масла и мазнини  -1400 лв. /хиляда  и четиристотин/, 

без вкл. ДДС, или 1680.00 лв. /хиляда шестстотин и осемдесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция №7: Доставка на варива  - 510 лв./ петстотин и десет/, без вкл. ДДС, 

или 612.00 лв. /шестстотин и дванадесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 8: Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни- 5833,33 

лв. /пет хиляди осемстотин тридесет и три лв,0,33 ст/, без вкл. ДДС, или 7000.00 лв. /седем 

хиляди/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 9: Доставка на картофи и кореноплодни  - 2695,84 лв. /две хиляди 

шестотин деветдесет и пет лв,0,84 ст/, без вкл. ДДС, или 3235.00 лв. /три хиляди двеста 

тридесет и пет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 10: Доставка на плодове – пресни – 16809,16 лв. /шестнадесет 

хиляди осемстотин и девет лв.0,16 ст/, без вкл. ДДС, или 20171.00 лв. /двадесет хиляди сто 

седемдесет и един/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 11: Доставка на яийца  и яйчни продукти  - 3166,67 лв. /три хиляди 

сто и шестдесет и шест лв0,67 ст/, без вкл. ДДС, или 3800.00 лв. /три хиляди и осемстотин/, 

с вкл. ДДС 
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За обособена позиция № 12: Доставка на подправки – пресни и изсушени – 608,25 лв. 

/шестотин и осем лв,0,25ст/, без вкл. ДДС, или 729,90 лв. /седемстотин двадесет и девет 

лв,0,90 ст/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 13: Доставка на месни и месно-растителни консерви -854 лв. 

/осемстотин петдесет и четири/, без вкл. ДДС, или 1025.00 лв. /хиляда двадесет и пет/, с 

вкл. ДДС 

За обособена позиция № 14: Доставка на захар и мед - 1450 лв. /хиляда четиристотин и 

петдесет/, без вкл. ДДС, или 1740.00 лв. /хиляда седемстотин и четиридесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 15: Доставка на захарни изделия и ядки – 1016,67 лв. /хиляда и 

шестнадесет лв,0,67 ст/, без вкл. ДДС, или 1220.00 лв. /хиляда двеста и двадесет/, с вкл. ДДС 

За обособена позиция № 16: Доставка на преработени и/или консервирани плодове и 

зеленчуци - 2975 лв. /две хиляди деветстотин седемдесет и пет/, без вкл. ДДС, или 3570.00 лв. 

/три хиляди петстотин и седемдесет/, с вкл. ДДС 
 Общата стойност на договора за обществена поръчка за съответната позиция от 
поръчката ще се формира въз основа единичните цени, посочени в ценовата оферта на 
избрания изпълнител, умножени по количествата действително извършени доставки на 
хранителни продукти за целия период на договора, съгласно заявките на Възложителя, 
конкретизиращи  вида и количествата от съответния продукт. Възложителят няма да приема 
доставки и да заявява такива на продукти, които не са включени в обособените позиции на 
настоящата поръчка. Възложителят си запазва правото да определя количествата до 
прогнозната стойност на дадената обособена позиция, като изрично заявява, че е възможно да 
бъдат заявени само част от количествата и видовете продукти, без да се достигне прогнозната 
стойност за периода на договора. 

Начин на образуване на предлаганата цена: кандидатите да посочат единична цена 
за всеки продукт, без и с включен ДДС, с включен транспорт до крайния получател. 
Предложените твърди единични цени са крайни за целия срок на договора.  

Срок и начин на плащане: след представяне на фактура от изпълнителя в лева по 
банков път. Разплащането се извършва от бюджета на Възложителя – второстепенен 
разпоредител с бюджет разсрочено в срок от 60 календарни дни. Заплащат се реално 
изпълнени доставки, приети по посочения в договора ред след издаване и представяне на 
оригинална фактура от страна на доставчика. 
 
II. Технически спецификации 

1. Предмет на обществената поръчка 
"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- 
Русе”, както следва:  
№1: Доставка на мляко и млечни продукти; 

№2: Доставка на месо и месни продукти;  

№3: Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа; 

№4: Доставка на зеленчуци – сурови, консервирани, сготвени;  

№5: Доставка на други храни ;  

№6: Доставка на масла и мазнини ;  

№7: Доставка на варива ; 

№ 8: Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни; 
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№ 9: Доставка на картофи и кореноплодни ; 

№ 10: Доставка на плодове – пресни; 

№ 11: Доставка на яийца  и яйчни продукти ;  

№ 12: Доставка на подправки – пресни и изсушени; 

№ 13: Доставка на месни и месно-растителни консерви; 

№ 14: Доставка на захар и мед; 

№ 15: Доставка на захарни изделия и ядки; 

№ 16 Доставка на преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци. 

 

 
Позиция № 1: Доставка на мляко и млечни продукти  

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Сирене кравe -  БДС 15:2010 кг. 600 

2 Кашкавал БДС  14:2010 кг. 60 

3 Извара без консерванти и подобрители кг. 400 

4 Кисело Мляко БДС 12:2010 2% кг. 2200 

5 Кисело Мляко БДС 12:2010  3% кг. 2200 

6 Прясно мляко 100 % сурова мляко 2 % кутия кг. 2000 

7 Прясно мляко  100% сурово мляко 3% кутия кг. 4000 

8 Краве  масло с мин.масленост 82% кг. 400 
 

ПОЗИЦИЯ № 2 – Доставка на месо и месни продукти 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Свинска  плешка  без  кост -  охладена кг. 700 

2 Телешки шол -  охладен кг. 80 

3 Кайма Стара планина 60 телешко./40 свинско кг. 800 

4 Пилешко филе –  гърди/ бут,  без кожа - охладено кг. 200 

5 Агнешки дреболии кг. 50 

6 Пиле охладено кг. 1500 

7 
Хамбурски салам в естественна обвивка 
без соя и подобрители кг. 300 
 
 
Позиция № 3 – Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      
1 Хляб "бял"  Утвърден стандарт -  нарязан. кг. 2000 
2 Пълнозърнест хляб  - без оцветители - нарязан кг. 2000 
3 Брашно -  Утвърден стандарт кг. 1800 
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4 Царевично брашно кг 100 
5 Грис кг 100 
6 Нишесте пшенично кг 50 
7 Жито     кг 100 
8 Ориз кг 300 
9 Фиде  -  без оцветители кг 30 
10 Макарони -  без оцветители кг. 150 
11 Спагети  -  без оцветители кг. 50 
12 Домашна юфка кг. 50 
13 Мюсли кг. 300 
14 Овесени ядки кг. 300 
15 Листи за баница кг. 70 
16 Корнфлекс кг. 200 

 
Позиция № 4 – Доставка на зеленчуци – сурови, замразени, консервирани 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Краставици  кг. 500 

2 Домати  кг. 500 

3 Пипер зелен кг. 150 

4 Зеле  кг. 1000 

5 Спанак пресен кг. 60 

6 Тиквички кг. 300 

7 Зелен боб кг. 100 

8 Карфиол кг. 150 

9 Пресни гъби кг. 100 

10 Пипер червен кг 350 
 
Позиция № 5 – Доставка на други храни 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Сол йодирана с калиев йодат кг. 100 
2 Оцет ябълков  бутилка л. 10 
3 Хлебна мая кубче кг. 30 
4 Чай без оцветители и овкусители бр 100 
 кутия   

 
Позиция № 6 – Доставка на масла и мазнини 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Олио слънчогледово – Браншови стандарт 01/2016  л. 800 
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Позиция № 7 – Доставка на варива 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Зрял боб екстра кг. 100 

2 Леща екстра кг. 150 
 
Позиция № 8 – Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Бяла риба  филе - / без пангасиус и минтай/ кг. 150 

2 Скумрия   филе  кг. 700 
 
Позиция № 9 – Доставка на картофи и други кореноплодни 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Зрял лук кг. 700 

2 Праз лук кг. 150 

3 Моркови кг. 700 

4 Картофи кг. 2500 
 
Позиция № 10 – Доставка на плодове – пресни 

№ Продукти м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 

      

1 Ябълки – минимален  грамаж на брой  ябълка - 150 грама кг. 6000 

2 Круши кг. 500 

3 Праскови кг. 1000 

4 Кайсии кг. 200 

5 Ягоди кг. 500 

6 Грозде кг. 1500 

7 Дини кг. 2000 

8 Пъпеши кг. 1000 

9  Лимони                                                            кг 70 
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10 Портокали кг 1500  

11 Мандарини кг 1000 

12 Банани кг 500 
13 Стафиди кг 10 

 
Позиция № 11 – Доставка на яйца и яйчни продукти 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Яйца  клас А бр. 20000 
 
Позиция № 12 – Доставка на подправки – пресни и изсушени 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Ванилия пакетче 2 г бр. 1000 

2 Канела кг 2 

3 Сода бикарбонат кг 17 

4 Бакпулвер кг 1 

5 Чер пипер кг                    0,7 

6 Червен пипер кг 6 

7 Магданоз пресен кг 22 

8 Копър пресен кг 5 

9 Целина прясна кг 18 

10 Сух джоджен кг 1 

11 Ронена чубрица кг 5 

12 Дафинов лист кг 5 

13 Какао кг 1 
 
Позиция № 13 – Доставка на месни и месно-растителни консерви 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Пастет свински кутия кг. 200 

2 Пастет  птичи кутия кг. 50 
 
 
Позиция № 14 – Доставка на захар и мед 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Захар бяла рафинирана - БДС кг. 600 
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2 Пудра захар кг. 30 

3 Мед -  съгл.Наредба за изисквания за пч.мед кг. 200 
 
На основание чл.16г, ал. 1 и 2  от Закона за обществените поръчки обособени позиции 

№ 15 Доставка на захарни изделия и ядки и № 16: Доставка на преработени и/или 

консервирани плодове и зеленчуци от настоящата обществена поръчка е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй 
като същата е вкючена  в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното 
строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените 
поръчки, утвърден с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет, допълнен с РМС № 
278 от 28.04.2015 г. 

 
Позиция № 15 – Доставка на захарни изделия и ядки 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Бисквити кг. 100 

2 Тахан халва кг. 100 

3 Пълнозърнести бисквити кг. 20 

4 Орехови ядки кг. 20 
 
Позиция № 16 – Доставка на преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно 

количество 
      

1 Домати мляно -  кутия кг. 900 

2 Доматено пюре- не по малко от 22% сухо вещество кг. 100 

3 Конфитюр съгл.Наредба за изискв. Към плодови конфитюри кг. 100 

4 Замразен грах кг. 300 

5 Замразен зелен боб кг. 150 

6 Замразен спанак кг. 100 

7 Замразени ягоди кг 100 
 
2.  Описание на дейностите: 
"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – 

„Здравец”- Русе” обхваща изпълнението на конкретни заявки на Възложителя, съдържащи 
конкретни видове и количества хранителни продукти. Те следва да се доставят и предадат на 
място в склада на Възложителя.  Възложителят си запазва правото да намалява  или увеличава 
количествата, според необходимостта от изхранване на децата, както и да не заяви целия 
асортимент, според конкретните (специфични) нужди. Посоченото количество е 
приблизително. Може да възникне необходимост да не се доставя до размера на посоченото. 
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Максималните количества могат да бъдат до достигане на прогнозната стойност, посочена от 
Възложителя за всяка от обособените позиции. 

3. Изисквания за изпълнение на поръчката: 
3.1. Продуктите се транспортират  от изпълнителя и за негова сметка до склада на 

Възложителя, където те се приемат. 
3.2. Доставките се извършват ежедневно – от 06.30 до 9 часа. 
3.3. В случай на рекламация, подмяната на негодните продукти и/или допълване на 

количеството съгласно заявените количества от съответния продукт се извършва в срок най-
късно до 2 /два/ часа от предявяване на рекламацията.  

3.4. Нормативни изисквания за качество: хранителните продукти да отговарят на 
изискванията на: 
3.4.1. Закона за храните и подзаконовите актове по неговото прилагане; 
3.4.2. Закона за здравето и подзаконовите актове по неговото прилагане; 
3.4.3. Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните; 
3.4.4. Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността 

и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училища както и към храни, 
предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици;  

3.4.5. Наредба №2/7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 
до 3 години в детските заведения и детските кухни; 

3.4.6. Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските 
храни, предназначени за кърмачета и малки деца; 

3.4.7. Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст 
от 3 до 7 години в детските заведения; 

3.4.8. Наредба № 5 от 09.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите 
количества на някои замърсители в храните; 

3.4.9. Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за 
съответствие на пресни плодове и зеленчуци; 

3.4.10. Изискванията за качество и на стандартите на Европейския съюз, 
респективно Регламент (ЕО) № 178/2002, Регламент (ЕС) № 852/2004, Регламент (ЕС) № 
543/2011 и др.; 

3.4.11. Наредба за изискванията към бързо замразените храни, както и с цялата 
действаща нормативна уредба относно производството, преработката и търговията с 
хранителни продукти; 

3.4.12. Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 
пазара на месо и черен дроб от домашни птици; 

3.4.13. Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация от човека; 

3.4.14. Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, 
желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; 

3.4.15. Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти; 
3.4.16. Наредба № 1 от 09.01.2008г. за изискванията за търговия с яйца; 
3.4.17. Нормативни актове на Българската агенция по безопасност на храните; 

3.5. Специфични изисквания: 
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Месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости, добито от здрави животни, в 
одобрени предприятия съгласно изисквания на  Регламент ЕО№853/2004 г 
Доставяните малотрайни колбаси да са без подобрители и соя по ТД,  мляното месо да 
бъде произведено по Утвърден стандарт.  
Доставяното месо от птици да е добито от здрави птици в одобрени предприятия  и да 
отговаря  на изискванията на Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, 
съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици; 
Доставяните плодови и зеленчукови консерви следва да отговарят на изискванията на 
Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, 
предназначени за консумация от човека и на Наредба за изискванията към плодовите 
конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; 
Българското кисело мляко да бъде произведено по БДС 12:2010  
Сиренето – произведено по БДС 15:2010  
Кашкавалът – произведен по  БДС 14:2010  
3.5.8   Прясното мляко до бъде произведено 100% от сурово мляко. 
Доставените кокоши яйца трябва да са от качество Клас „А”, теглова категория „L”, да 
са маркирани съгласно чл. 4 и чл. 5 от Наредба № 1 от 09.01.2008г. за изискванията за 
търговия с яйца, съгласно чл. 6 и чл. 7 от същата; 
Хлябът да бъде произведен по Утвърден стандарт, пълнозърнестия хляб  да не съдържа 
оцветители. Да бъде произведен в деня на доставката. Брашното да бъде произведено 
по Утвърден стандарт. 
Слънчогледовото масло да бъде произведено по Браншови стандарт. 

Пресните плодове и зеленчуци трябва да са в съответствие с Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за 
изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци. 
Плодовете и зеленчуците посочени в чл. 7, ал. 2 и ал. 3 от Наредбата: ябълки- не могат да 
бъдат по малки от 150 грама за брой,  цитрусови плодове,  праскови, круши, ягоди, сладки 
пиперки, десертно грозде, домати, банани, следва да са от „клас Екстра”. Пресните плодове и 
зеленчуци, за които не съществуват специфични стандарти за предлагане на пазара, следва да 
отговарят на общия стандарт за предлагане на пазара, съгласно чл. 7, ал. 4 от Наредбата; 
Рибата  трябва  да е добита в регламеннтирани обекти за добив и преработка на риба. 
Замразената риба трябва да бъде добре почистена от кожа, гръбначни кости и вътрешности, 
филетирана или нарязана на парчета. 
Зърнените храни и храните на зърнени основи да са без признаци на видимо плесенясване, с 
наличие на складови вредители и/или следи от тяхната дейност. 
Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно чл. 4а, 
ал. 4 от Закона за храните. 
Всеки доставен продукт да е в начален срок на годност и да има остатъчен срок на годност не 
по-малко от 70 % към датата на доставка.  При всяка отделна доставка хранителните продукти 
трябва да бъдат придружени със сертификат за качество по БДС или ТД, съобразно 
изискванията на ЗХ и ветеринарно-медицинско свидетелство за доставени продукти, съгласно 
изискванията на ЗВМД. 
Млякото, млечните продукти, месото и месните продукти трябва да бъдат придружени с 
експертен лист за качество и санитарно разрешително. 
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Сиренето и кашкавалът трябва да бъдат добре узрели. Месото трябва да бъде чисто, без 
мазнина и без жили и кости. Хлябът и козунаците, които не са във фабрична продуктова 
опаковка, трябва да са фолирани или надлежно опаковани. Пресните заленчуци – домати и 
краставици трябва да се доставят целогодишно. 
Опаковката на продуктите да отговаря на изискванията на Закона за храните и Наредбата за 
изискванията за етикирането и представянето на храните и да гарантира възможността им за 
съхранение при обичайните за вида продукт условия. 
Опаковката на всеки хранителен продукт следва да е здрава, с етикет на български език и да 
съдържа информация минимум за вида на стоката, производителя, качеството, датата на 
производство и срока на годност. При етикирането на хранителните продукти да се включват: 
данни за наименованието, под което храната се продава; съставките на храната и количеството 
на някои от тях; срокът на годност и условията, при които трябва да се съхраняват; нето тегло 
или обем; име, седалище и адрес на производителя; маркировка за обозначение на партидата, 
към която принадлежи храната; указания за употреба – ако е необходимо. 
Опаковките на храните не трябва да създават възможности за замърсяването им или за 
преминаването в тях на чужди и опасни за здравето на потребителя вещества. Опаковките на 
предварително пакетираните храни трябва да са изпълнени така, че да не позволяват промяна 
на храната. 
При установяване на нарушение на целостта на опаковката, хранителните продукти не се 
приемат. 
Транспортирането на хранителни продукти да се извършва съгласно Наредба № 5 от 
25.05.2006 г. за хигиената на храните – Раздел - Изисквания при транспорт на храни, с 
транспортни средства, за които има издадено Удостоверение за регистрация от ОДБХ за 
превоз на хранителни продукти. 
Превозните средства и/или използваните съдове за транспорт на храни да се поддържат чисти, 
в добро състояние и да предоставят условия, които не позволяват замърсяване на храните, и 
при необходимост се конструират по начин, който позволява почистването и/или 
дезинфекцията им. 
Използваните съдове и отделенията на превозните средства да не се използват за транспорт на 
други стоки, освен храни, когато това може да доведе до замърсяване на храните. 
Когато по едно и също време превозните средства се използват за транспорт на храни и други 
стоки или за транспорт на различни видове храни, при необходимост да се осигуряват условия 
за ефективното им разделяне. 
Когато при доставката на хранителни продукти се установи, че хранителен продукт не 
отговаря на изискванията описани в техническата спецификация и договорните условия, 
включително на приложимите нормативни актове, Възложителят или друг служител, 
определен от него, има право да направи рекламация, като откаже приемането на доставката и 
изиска доставяне на храна, напълно отговаряща като съдържание, количество и качество на 
договорените. Всички разходи за подмяната на неприетата доставка са за сметка на 
Изпълнителя. 
Участникът да бъде в състояние да доставя конкретно заявени количества до крайния 
получател в изискуемия  срок. 
Участникът да гарантира пълна подмяна на продуктите с отклонение в качеството още в деня 
на констатиране на отклонението.  
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Участникът трябва да е съгласен и да приема безотказно условията на поръчката, както и да 
гарантира точното изпълнение на заявките. 
Доставяните хранителни стоки за всички обособени позиции, следва да отговарят на 
изискванията за Екстра или Първо качество по изискванията  на българските 
стандарти, на стандартите на ЕС или еквивалентни стандарти. Всяка партида храни да  
се придружава от документ, удостоверяващ произхода и документ удостоверяващ  
съответствието и безопасността и. 
При отказ на доставка на заявени хранителни продукти от страна на Изпълнителя към 

Възложителя, както и когато доставката се изпълнява неточно, включително, но и не 

само когато доставени хранителни продукти са с отклонение в качеството, недобър 

търговски вид или неетикирани, съгласно изискванията на нормативната уредба, 

констатирано от БАБХ и/или РЗИ, се съставя протокол, който е предпоставка за 

прекратяване на договора с изпълнителя. 
 

РАЗДЕЛ  ІV 
УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

I. Обособени позиции, предназначени за изпълнение от специализирани 
предприятия или кооперации на хора с увреждания. Обособени позиции  № 15 Доставка 

на захарни изделия и ядки и № 16: Доставка на преработени и/или консервирани плодове 

и зеленчуци от настоящата обществена поръчка на основание чл.16г, ал.1 и 2  от Закона за 
обществените поръчки е предназначена за изпълнение от специализирани предприятия или 
кооперации на хора с увреждания, тъй като същата е вкючена  в Списъка на произвежданите и 
доставяни стоки, на изпълняваното строителство и на предоставяните услуги, които се 
възлагат на специализираните предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на 
закона за обществените поръчки, утвърден с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски 
съвет. 
       Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, които са вписани в регистъра 

на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на 

Европейския съюз и офертите на тези лица отговарят на изискванията на 

възложителя, офертите на останалите участници по обособени позиции № 15 и № 16 не 

се разглеждат и оценяват.  За обособената позиция могат да участват и лица, които не 

са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните 

оферти ще се разглеждат в описаните от ЗОП случаи.  
II. Общи изисквания към участниците за допускането им до участие в 

процедурата. 
1. Участник в настоящата открита процедура за възлагане на обществена поръчка 

по реда по ЗОП може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо 
лице, както и техни обединения,  което отговаря на условията, посочени в Закона за 
обществени поръчки (ЗОП) и обявените изисквания от Възложителя в документацията за 
участие.  
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2. Участниците – юридически лица в процедурата се представляват от законните 
си представители или от лица, специално упълномощени за участие в процедурата, което се 
доказва с изрично пълномощно. 

3. В случай, че участникът е обединение (или консорциум) се представя копие на 
договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се 
посочва представляващият. Възложителят не изисква обединенията да имат определена 
правна форма, за да могат да представят оферта. Участник не може да бъде отстранен от 
процедурата за възлагане на обществената поръчка на основание на неговия статут или 
правната му форма, когато той или участниците в обединението имат право да предоставят 
съответната доставка в държавата членка, в която са установени.  

4. За участниците – обединения, които не са юридически лица следва да бъдат 
спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 3 на ЗОП. 

5. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 
подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. 
Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни участници в 
настоящата процедура. 

6. При участие на обединения, които не са юридически лица, съответствието с 
критериите за подбор се доказва от един или повече от участниците в обединението. В 
случаите по чл. 49 ЗОП изискването за регистрация се доказва от участника в обединението, 
който ще изпълни съответната дейност. 

7. С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на 
подизпълнители. Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва 
подизпълнители. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение 
на поръчката, той следва да заяви видовете работи от предмета на поръчката, които ще се 
предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от 
стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители.   

8. Не се допуска до участие в процедурата и се отстранява участник, за когото е 
налице някое от следните обстоятелства: 
На основание чл. 47, ал. 1 ЗОП: 
8.1. осъден е 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; 
8.2. обявен е в несъстоятелност; 
8.3. е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно 
националните закони и подзаконови актове; 
8.4. 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, 
освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за 
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данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в 
която участникът е установен; 
На основание чл. 47, ал. 2 ЗОП: 
8.5. е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение 
с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е 
чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и 
подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или 
участникът е преустановил дейността си; 
8.6. е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от 
възложителя с влязло в сила съдебно решение; 
8.7. е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във 
връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки; 
На основание чл. 47, ал. 5 ЗОП: 
8.8. при който лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП са свързани лица с Възложителя или със 
служители на ръководна длъжност в неговата организация по смисъла на § 1, точка 23а от 
Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки; 
8.9. е сключил договор с лице по чл. 21 или чл. 22 от Закона за предотвратяване и 
установяване на конфликт на интереси; 
8.10. когато участникът е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен 
режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
освен ако са налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите 
отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 
свързаните с тях лица и техните действителни собственици . 
Изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1, б. "а", "б", "в", "г", "д" и ал. 2, т. 5 от ЗОП се прилагат, както 
следва: 

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

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

• при дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, 
а при еднолично дружество с ограничена отговорност-за лицата по чл. 147, ал. 
1 от Търговския закон; 

• при акционерно дружество-за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а 
при липса на овластяване-за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон; 

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

• при едноличен търговец - за физическото лице - търговец; 

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

• в случаите по т. 8.1 – 8.7 - и за прокуристите, когато има такива; когато чуждестранно 
лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 
чиято представителна власт е включена територията на Република България. 

Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на 

Закона за обществените поръчки са: 

а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
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в) роднини по сватовство – до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с 
право на глас в дружеството. 
Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска 
собственост, и лице, което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това 
дружество. 
Забележка: „Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната 

разпоредба на Закона за обществените поръчки е предприятие: 

а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, 
или 
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, 
или 
г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго 
предприятие. 
III. Изисквания към финансовото и икономическото състояние на участниците по 
смисъла на чл. 50, ал. 1 ЗОП – Възложителят не поставя минимални изисквания. 
IV. Изисквания към техническите възможности и/или квалификацията на участниците 
по смисъла на чл. 51 ЗОП. 
1. За позиция № 1: Доставка на мляко и млечни продукти: 
1.1.  Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание производствена и/или складова 
база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
1.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 1 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
производствена и/или складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обкт за 
търговия на едро с храни от животински произход, издадено от ОДБХ на основание чл. 12 от 
ЗХ, даващо право за продажба на мляко и млечни продукти, издадено на участника. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за регистрация на 
транспортното средство, издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 246, ал. 4  ЗВМД, 
даващо право за превоз на мляко и млечни продукти. 
2. За позиция № 2: Доставка на месо и месни продукти 
2.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание производствена сграда или 
складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
2.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 2 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
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- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
производствена и/или складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за 
производство на храни от животински произход – „Месопреработвателно предприятие”, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ  и/или Удостоверение за 
регистрация на обект за търговия с храни от животински произход, издадено от ОДБХ на 
участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на месо и месни продукти, 
включително на птиче месо и птичи продукти. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за регистрация на 
транспортното средство, издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 246, ал. 4  ЗВМД, 
даващо право за превоз на суровини и храни от животински произход, на месо и месни 
продукти, включително замразени птици и птичи продукти. 
3. За позиция № 3: Доставка на зърнени храни и храни на зърнена основа 
3.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание производствена сграда или 
складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
3.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 3 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
производствена и/или складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за 
производство хляб и хлебни изделия, издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от 
ЗХ. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
4. За позиция № 4: Доставка на зеленчуи – сурови, консервирани, сготвени 
4.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
4.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 4 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
зеленчуци – сурови, консервирани и сготвени. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
5. За позиция № 5: Доставка на други храни 
5.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
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5.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 5 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
други храни. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/ , договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
6. За позиция № 6: Доставка на масла и мазнини по обособени позиции 
6.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
6.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 6 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
растителни масла, маргарин, халварини. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
7. За позиция № 7: Доставка на варива 
7.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
7.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 7 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
варива. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
8. За позиция № 8: Доставка на риба, рибни продукти и други морски храни 
8.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
8.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 8 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия на едро с 



 22

храни от животински произход, издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, 
даващо право за продажба на риба, други морски храни и рибни продукти. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на риба, 
други морски храни и рибни продукти, издадено от ОДБХ на основание чл. 246, ал. 4 ЗВМД 
на участника. 
9. За позиция № 9: Доставка на картофи и кореноплодни 
9.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
9.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 9 участниците доказват с представяне 
на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
картофи и кореноплодни. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
10. За позиция № 10: Доставка на плодове – пресни 
10.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
10.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 10 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
плодове - пресни. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ на участника. 
11. За позиция № 11: Доставка на яйца и яйчни продукти 
11.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
11.2. Посочените минимални изисквания по ОП №11 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни от 
животински произход, издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо 
право за продажба на яйца от птици и ячни продукти. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на яйца от 
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птици и яйчни продукти, издадено от ОДБХ на основание чл. 246, ал. 4 ЗВМД, издадено на 
участника. 
12. За позиция № 12: Доставка на подправки – пресни и изсушени 
12.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
12.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 12 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
подправки. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ, издадено на участника. 
13. За позиция № 13: Доставка на месни и месно-растителни консерви 
13.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
13.2. Посочените минимални изисквания по ОП №13 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни от 
животински произход, издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо 
право за продажба на месни и месно-растителни стерилизирани консерви. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на суровини 
и храни от животински произход, издадено от ОДБХ на основание чл. 246, ал. 4 ЗВМД, 
издадено на участника. 
14. За позиция № 14: Доставка на захар и мед 
14.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
14.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 14 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
захар и мед. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ, издадено на участника. 
15. За позиция № 15: Доставка на захарни изделия и ядки 
15.1. Участникът следва да разполага: 
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- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
15.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 15 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
захарни изделия и ядки. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ, издадено на участника. 
16. За позиция № 16: Доставка на преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци 
16.1. Участникът следва да разполага: 
- собствена, наета или ползвана на друго правно основание складова база; 
- собствени, наети или ползвани на друго основание транспортни средства. 
16.2. Посочените минимални изисквания по ОП № 16 участниците доказват с 
представяне на следните документи: 
- копие от документ за собственост, договор за наем или друг договор, даващ право да полва  
складова база, придружен от Удостоверение за регистрация на обект за търговия с храни, 
издадено от ОДБХ на участника на основание чл. 12 от ЗХ, даващо право за продажба на 
преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци. 
- копие от документ за собственост /талон на автомобила/, договор за наем, лизинг или друг, 
даващ право да ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за превоз на храни, 
издадено от ОДБХ, издадено на участника. 
V. От участие се отстраняват оферти:  
- които не отговарят на предварително обявените условия в тази Документация; 
- когато участникът не е представил някой от необходимите документи или информация, 
изискуеми по чл. 56 от ЗОП и/или документите, предвидени в настоящата документация, след 
като са били изискани от него от комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите; 
- когато за участника са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и 5 от ЗОП и посочените в 
обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП; 
- когато участникът е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от 
ЗОП; 
- 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. 
VI. Комуникация между възложителя и участниците 

1.Комуникацията и действията на Възложителя и на участниците, свързани с настоящата 
процедура, са в писмен вид. 

2.Обменът на информация между Възложителя и участника може да се извършва по един 
от следните начини: 

a. по пощата - чрез препоръчано писмо с обратна разписка;  
b. чрез куриерска служба; 
c. по факс; 
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d. по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 
електронния подпис 

e. чрез комбинация от тези средства. 
3.При подаване на офертата си участникът също 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 
на изпълнение на задължението от Възложителя да изпрати информация за сключения 
договор до Регистъра за обществени поръчки. 

4. Решенията на възложителя, за които той е длъжен да уведоми участниците, и 
документите, които се прилагат към тях се връчват лично срещу подпис или се изпращат с 
препоръчано писмо с обратна разписка, по факс или по електронен път при условията и по 
реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. 

5.  Възложителят може, по собствена инициатива или по сигнал за нередност, еднократно 
да направи промени в обявлението и/или документацията на обществена поръчка, свързани с 
осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна 
фактическа грешка. Всяко лице може да направи предложение за промени в обявлението 
и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на 
процедурата. Промените се извършват чрез решение за промяна до 14 дни от публикуването 
на обявлението в Регистъра на обществените поръчки. Решението и променените документи 
се публикуват в профила на купувача в първия работен ден, следващ деня на 
изпращането им в агенцията. С решението за промяна възложителят няма право да променя 
дейностите по обявения предмет на поръчката. В решението възложителят определя и нов 
срок за получаване на оферти, който не може да бъде по-кратък от първоначално 
определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат 
критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката. След 
изтичането на 14-дневния срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата 
възложителят може да публикува решение за промяна, само когато удължава обявените 
срокове в процедурата. С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените 
поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени. Възложителят предоставя 
безплатно променената документация, като я публикува на профила на купувача - 
http://zdravetz.net/bg/profil-na-kupuvacha 
VII. Гаранции за участие и изпълнение на договора 
1. На основание чл. 59, ал. 5, т. 2 ЗОП Възложителят не изисква гаранция за участие в 
процедурата. 
2. Гаранция за изпълнение.  
Условия, размер и начин на плащане на гаранцията за изпълнение 
Изпълнителят представя при сключване на договора банкова гаранция или документ за 
внесена парична гаранция за изпълнението му в размер на 5% от стойността на обособените 
позиции, за които се сключва договор, без вкл. ДДС. 
Гаранцията за изпълнение следва да е със срок на валидност минимум срока за изпълнение на 
договора, увеличен с 20 дни. 
Гаранцията за изпълнение може да се внесе по банков път по следната сметка на 
Възложителя:  
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ЦДГ „Здравец”, гр. Русе в ТБ „Инвестбанк” АД, клон Русе  
IBAN: BG 27 IORT 7379 3300 0360 00 
BIC: IORTBGSF 
или да се представи под формата на банкова гаранция – безусловна и неотменима, издадена за 
изпълнение на конкретния договор. 
Участникът избира сам формата на гаранцията за изпълнение. 
Участникът, определен за Изпълнител на обществената поръчка, представя банковата 
гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за изпълнение на 
договора преди неговото сключване, в случай че не е специализирано предприятие или 
кооперация на хора с увреждания по чл.16г от ЗОП. В този случай, на основание чл. 59, ал. 6 
ЗОП Възложителят не изисква гаранция за изпълнение. 
При представяне на гаранцията в платежното нареждане или в банковата гаранция изрично се 
посочва договорът, за който се представя гаранцията. 
Задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение: 
Условията, при които гаранцията за изпълнение се задържа или освобождава се уреждат с 
договора за изпълнение на обществената поръчка, сключен между Възложителя и 
Изпълнителя. 
Договорът за изпълнение на обществената поръчка не се сключва преди избраният участник 
да представи гаранция за изпълнение. 
Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 
който средствата законно са престояли при него.  
Когато участникът или избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, 
всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно 
вносител на сумата по гаранцията. 
VIII. Получаване на документация 
Достъп до документацията за участие: 

Не се предвижда закупуването на документацията за участие в настоящата обществена 
поръчка. 

Документацията за участие ще се публикува в профила на купувача от деня на 
публикуването на обявлението и решението (във връзка с чл. 64, ал. 3, предложение 
второ от ЗОП).  

Профил на купувача:   
http://zdravetz.net/bg/index 

IX. Искане на разяснения и срокове за даване на разяснения 
Всеки участник може да поиска писмено от Възложителя разяснения по 

документацията за участие. 
Лицата може да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за 

участие до 7 дни, преди изтичането на срока за получаване на офертите. 
Възложителят е длъжен да отговори в 4-дневен (четиридневен) срок от датата, на която 

е постъпило запитването. 
Възложителят публикува разясненията на Интернет страница, на която е публикувана 

документацията за участие  http://zdravetz.net/bg/index в 4-дневен срок от получаване на 
искането. Ако лицата са посочили електронен адрес, разясненията се изпращат и на него в 



 27

деня на публикуването им в профила на купувача. В разясненията не се посочва информация 
за лицата, които са ги поискали. 

Когато от публикуването на разясненията от възложителя до крайния срок за 
получаване на оферти или заявления остават по-малко от 3 дни, възложителят е длъжен да 
удължи срока за получаване на оферти. В този случай решението за промяна се публикува в 
профила на купувача в деня на изпращането му за публикуване в Регистъра на обществените 
поръчки. От деня на публикуването в профила на купувача до крайния срок за подаване на 
оферти не може да има по-малко от 3 дни. 
X. Други указания 

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от участниците 
за въпроси, които не са регламентирани в настоящите указания, се прилагат ЗОП и 
документацията за участие в процедурата.  
 

РАЗДЕЛ V 
УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАTA. СЪДЪРАНИЕ НА 

ОФЕРТАТА 

I. Подготовка на офертата 
При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, 
обявени от Възложителя.  
Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 
Варианти на офертите не се допускат. 
До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да 
промени, допълни или да оттегли офертата си. 
 
II. Изчисляване на срокове 
Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, както следва: 
 когато срокът е посочен в дни, той изтича в края на последния ден на посочения 

период; 
 когато последният ден от един срок съвпада с официален празник или почивен ден, 

на който трябва да се извърши конкретно действие, счита се, че срокът изтича в края на 
първия работен ден, следващ почивния. 

Сроковете в документацията са в календарни дни, освен когато е изрично посочено, че 
са в работни дни. 

 
III. Всеки участник има право да представи само една оферта по обществената поръчка. 
Тя трябва да се състои от три плика: 
 ПЛИК 1 – „Документи за подбор”, в който се поставят документите и 

информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1 – 5, 8, 11 – 14 от Закона за обществените поръчки; 
 ПЛИК 2 – „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставя 

техническото предложение за изпълнение на поръчката, което да съдържа и срок,  и ако е 
приложимо- декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП; 
 ПЛИК 3 – „Предлагана цена”, в който се поставя ценовото предложение за 

изпълнение на поръчката. 
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 Когато участник представя оферта за повече от една обособена позиция, 
пликове № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите. Когато документите и 
информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени 
позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с 
най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на 
документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции, или когато участникът 
подава оферта по повече от една обособена позиция, в офертата задължително следва да 
има толкова броя пликове №№1, 2 и 3, по колкото обособени позиции участникът 
участва.  
 Всяка страница от офертата следва да бъде номерирана, подписана от лицето, 
представляващо участника  и подпечатана с мокър печат /когато е приложимо/. 

Приложените от Възложителя „Образци” са задължителни за участника. 
Възложителят има условие да не се изменя вида им с цел да не се поставят при различни 
условия участниците или да се избегнат евентуални пропуски и грешки при 
оценяването. 

Подадените от участниците оферти следва пълно и точно да отговарят на всички 
поставени от ЗОП, ППЗОП и Възложителя изисквания. Офертата и приложенията към 
нея се изготвят по представените в документацията образци. Офертата задължително 
съдържа следните документи: 

� ПЛИК 1 трябва да има следното съдържание: 
1.Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата (Образец № 1), 
подписан от представляващия участника, в оригинал;  
2.Представяне на участника (Образец № 2) в оригинал, с посочване на единен 
идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга 
идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която 
участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при 
провеждането на процедурата.  

Участник, който е специализирано предприятие или кооперация на хора с увреждания 

или техни обединения, в представянето декларира дали участникът, съответно всеки от 
участниците в обединението, е вписан в регистъра на специализираните предприятия и 
кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в 
еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския съюз. 
  Когато кандидатът или участникът е посочил, че ще ползва подизпълнители, 
изискването за вписване в регистъра на специализираните предприятия и кооперации на хора 
с увреждания, поддържан от Агенцията за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър 
се прилага и за посочените подизпълнители. 
 3.Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без 
буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а (предложение първо), т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП 
(оригинал) – попълва се и се подписва по приложения образец към настоящата документация 
(Образец № 3). Декларацията се подписва от лицата съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗОП.  

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1 и 5 ЗОП и посочените в обявлението изисквания по чл. 47, ал. 2 ЗОП с една 
декларация, подписана от лицата, които представляват участника. В декларацията се включва 
и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, 
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или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която участникът 
е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на 
възложителя. 

 Когато деклараторът е чуждестранен гражданин и декларацията се представи на език, 
различен от българския, тя се представя и в превод на български език. 

Не може да участва в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е 
установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 
3 и т. 4 ЗОП или някое от посочените в обявлението за настоящата процедура 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП.  

При представяне на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по 
предходното изречение с декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП. Когато законодателството на 
държавата, в която участникът е установен, не предвижда включването на някое от 
обстоятелствата, посочени по-горе в публичен безплатен регистър или предоставянето им 
служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка 
участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи: 
1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1 (без буква 
„е”), т. 2, т. 3 и т. 4 ЗОП и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП, 
издадени от компетентен орган, или 
2. извлечение от съдебен регистър, или 
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е 
установен. 

Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 
посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 
участникът представя 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 той е установен. 

Наличието на обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 2, т.1, т. 2а (предложение 

първо) и т. 5 води до предложение за отстраняване от участие в процедурата. 
4. При участници обединения - копие на договора за обединение, а когато в договора не е 
посочено лицето, което представлява участниците в обединението - и документ, подписан от 
лицата в обединението, в който се посочва представляващият. Когато участникът в процедура 
е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да бъдат 
спазени изискванията съгласно чл. 56, ал. 4 на ЗОП.  
5. Декларация от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към 
поръчката – ако е приложимо (Образец №4). 
6. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 
участника в процедурата (оригинал). Този документ се представя, когато лицето, 
подписващо документи от офертата, не е законен представител на участника, съгласно 
официалните документи за регистрация на участника.  
7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 
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с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – (Образец № 5). Декларацията 
се попълва и подписва по приложения образец към настоящата документация. В зависимост 
от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от едно от 
лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 
8.Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните 
с тях лица и техните действителни собственици (оригинал) – когато е приложимо 
(Образец № 6). В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 
декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за 
обществените поръчки. 
9. Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари – (Образец 

№7). 
10. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител в оригинал – 
представляващият и управляващ подизпълнителя попълва и подписва декларация по 
образеца, приложен към настоящата документация  (Образец № 8); 

11. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 
ЗОП, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП - (Образец № 10). 
12. Документ за собственост или договор за наем или за ползване на друго правно 
основание на обект за производство и/или търговия с хранителни продукти – съгласно 
изискванията за всяка обособена позиция, посочени от Възложителя в Обявлението и 
Документацията за участие 
13. Заверено от участника копие на Удостоверение за регистрация на обект по чл.12 от 
Закона за храните от ОДБХ – съгласно изискванията за всяка обособена позиция, посочени 
от Възложителя в Обявлението и Документацията за участие. 
14. Заверено от участника копие от документ за собственост /талон за регистрация/, 
договор за наем, лизинг или друг, даващ право да ползване на автомобила, придружен 
от Удостоверение за превоз на храни, издадено от ОДБХ на участника – съгласно 
изискванията за всяка обособена позиция, посочени от Възложителя в Обявлението и 
Документацията за участие. 
 
� Плик 2 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предложение за 
изпълнение на поръчката”, наименование на участника, обособената позиция и да 
съдържа: 
           Техническо предложение, изготвено по образец (Образец № 11) в зависимост от 

обособената позиция), при съблюдаване на изискванията на Техническата спецификация, 
изискванията към офертата и условията за изпълнение на поръчката, представено в оригинал, 
включващо и срок за изпълнение. Ако е приложимо, се прилага декларация (свободна 
форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален характер и изискване 
възложителят да не я разкрива.  
 
 Участник, който не представи Предложение за изпълнение на поръчката или то 
не отговаря на изискванията на Възложителя ще бъде предложен за отстраняване от 
участие в процедурата по възлагане на обществена поръчка на основание чл. 69, ал.1 от 
ЗОП. 
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� Плик 3 трябва да бъде запечатан, непрозрачен и с надпис „Предлагана цена”, 

наименование на участника, обособената позиция и да съдържа следния документ: 
Ценово предложение, изготвено по образец - (Образец № 12), в зависимост от 

обособената позиция и Приложението към него с посочени единични цени на отделните 

продукти и артикули, цени на прогнозните количества, както и обща цена за 

обособената позиция. 
Участниците трябва да посочат  цена за всяка обособена позиция без и с включен 

ДДС.  
             При формирането на цената, участникът трябва да предвиди, че всички разходи, 

за доставка на хранителните продукти са за негова сметка. 
Извън плика с надпис „Предлагана цена” не трябва да е посочена никаква информация 

относно цената, предложена от Участника. 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 предложени за отстраняване от участие в 
процедурата. 

Ценовото предложение трябва да включва всички разходи на участника за изпълнение 
на поръчката, в т.ч. всички дължими данъци, такси и други плащания, съгласно действащото 
законодателство. 

Отговорност за евентуално допуснати грешки или пропуски в изчисленията на 
предложената цена носи единствено участникът в поръчката. 

При разлики между цифровото и буквеното отразяване на цени, Възложителят приема 
за вярно буквеното. 

Запечатване на офертата: 
Офертите, систематизирани съобразно посочените по-горе изисквания, се запечатват в 

три непрозрачни плика, които се надписват, както следва: 
 Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”; 
 Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”; 
 Плик № 3 с надпис „Предлагана цена”. 

Трите плика се запечатват в един общ непрозрачен плик с надпис: 

До 

ЦДГ „Здравец” – Русе 
Ул. „Захари Стоянов”, № 36 
 

О Ф Е Р Т А 
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 

хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе” 
Обособени позициии №……………….. 

име на участника 
_________________________________________________ 

 пълен адрес за кореспонденция 
________________________________________________ 
лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес 
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 Когато участник представя оферта за повече от една обособена позиция, 
пликове №1, № 2 и № 3 се представят за всяка от позициите. Когато документите и 
информацията, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, 
по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък 
пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се 
в пликовете на останалите позиции. 
 
IV. Място и срок за подаване на оферти 

Желаещите да участват в процедурата за възлагане на обществената поръчка подават 
офертите си лично, чрез упълномощено лице или чрез куриер, или по пощата с препоръчано 
писмо с обратна разписка на адрес:  

ЦДГ „Здравец” Русе 
ул. "Захари Стоянов" № 36 
гр. Русе 
Крайният срок за подаване на офертите е съгласно обявлението и/или 

решението/решенията за промяна, когато има такова/такива решение/решения за 
обществената поръчка. 

Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 
Възложителя. 

При подаване на оферта по пощата за дата на получаване на офертата се счита датата 
на получаването й от Възложителя. Отговорността за пристигането на офертите в 
определения в обявлението срок е на Участниците. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът 
на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на 
приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците 
оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан 
или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистър. 
 
V. Промени, оттегляне на оферти 

До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 
допълни или оттегли офертата си. 

Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 
процедурата. 

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 
условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст 
“Допълнение/Промяна на оферта (с входящ номер)”. 
 
VI. Възможност за удължаване на срока за подаване на оферти 

Срокът за подаване на оферти може да се удължи при условията и реда на чл. 27а и 29 
от ЗОП. 
 

РАЗДЕЛ VI 
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КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ 
Критерият за оценка на офертите е НАЙ-НИСКА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, изчислена 

съгласно предлаганите от участниците единични цени за отделни видове артикули от 
всяка обособена позиция, умножени по прогнозните количества, посочени от 
Възложителя за всеки артикул. След това се формира обща цена за всяка обособена 
позиция, като се сумират стойностите, получени при умножаване на единичните цени за 
всеки артикул от обособената позиция по прогнозното му количество. 
 
 

РАЗДЕЛ VII 
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА 

1. Разглеждане на постъпилите оферти 

  1.1. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и 
провежда от комисия. Комисията се назначава от Възложителя с писмена заповед след 
изтичане на срока за приемане на офертите. Комисията, назначена от възложителя за 
разглеждане, оценка и класиране на офертите, започва работа след получаване на списъка с 
участниците и представените оферти. При промяна на датата и часа на отваряне на офертите 
участниците се уведомяват писмено.  
  1.2. Комисията отваря офертите в посочения в обявлението/решението за промяна ден 
по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, 
след което най-малко трима от членовете й подписват плик № 3. Комисията предлага по един 
представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници. 
Комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, 
съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от присъстващите участници 
да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. След това комисията отваря 
плик № 1, оповестява документите и информацията, които той съдържа, и проверява 
съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП. 
  1.3. Действията на Комисията по горната точка 1.2 са публични и по време на 
заседанията имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени 
представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и други лица при 
спазване на установения режим за достъп до сградата, в която се извършва отварянето. 
Присъствието на тези лица се допуска след удостоверяване на тяхната самоличност и 
представяне на съответните пълномощни или други документи, удостоверяващи горните 
качества и законното им право да присъстват.  
  1.4. Неприсъствието на някой или всички участници при отваряне на пликовете не е 
основание за отлагане на процедурата. 
  1.5. След извършването на горните публични действия комисията продължава работата 
си в закрито заседание. Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с 
критериите за подбор, поставени от Възложителя, и съставя протокол. Когато установи липса 
на документи и/или несъответствие с критериите за подбор, и/или друга нередовност, 
включително фактическа грешка, комисията ги посочва в протокола по чл. 68 ал. 7 от ЗОП, и 
изпраща протокола на всички участници в деня на публикуването му в профила на купувача. 
Участниците представят на комисията съответните документи в срок 5 работни дни от 
получаването на протокола по чл. 68, ал. 7 от ЗОП. Когато е установена липса на документи 
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и/или несъответствие с критериите за подбор, участникът може в съответствие с изискванията 
на възложителя, посочени в обявлението, да замени представени документи или да представи 
нови, с които смята, че ще удовлетвори поставените от възложителя критерии за подбор.  
  След изтичането на срока по чл. 68, ал. 9 от ЗОП комисията пристъпва към 
разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на 
участниците с критериите за подбор, поставени от Възложителя. Комисията не разглежда 
документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на критериите за подбор. 
  Комисията при необходимост може по всяко време: 
  1. да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на 
информация от други органи и лица; 
  2. да изисква от участниците: 
а) разяснения за заявени от тях данни; 
б) допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и № 3, 
като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото 
предложение на участниците. 
  Комисията уведомява Възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат 
основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници 
по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. В горепосочените случаи 
Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира 
провеждането и приключването на процедурата. 

2. Отстраняване от участие 

  Комисията предлага за отстраняване участник, който: 
  2.1. не е представил някой от необходимите документи или информация по чл. 56 от 
ЗОП; 
  2.2. не може да участва в процедурата за възлагане на обществена поръчка поради 
наличие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или ал. 5 от ЗОП или посочените в обявлението 
обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП; 

2.3. е дружество регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим или е 
свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, освен ако са 
налице изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 
дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях 
лица и техните действителни собственици; 
  Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват 
възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и 5 ЗОП, и 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП в 7-дневен срок от 
настъпването им. 

2.4. е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на 
Възложителя; 

2.5. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП. 
2.6. 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. 

Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение, когато са налице 
обстоятелствата по чл. 39 ал. 1 от ЗОП. Възложителят може да прекрати процедурата при 
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наличие на условията по чл. 39, ал. 2 от ЗОП. В тридневен срок от вземане на решението за 
прекратяване на процедурата възложителят в един и същи ден изпраща решението до всички 
участници, публикува го в профила на купувача и изпраща копие от решението до 
изпълнителния директор на Агенция по обществени поръчки. 

3. Оценяване на предложенията 

Комисията  разглежда представените документи в плик № 1 и проверява 
съответствието на представеното с изискванията на ЗОП и посочените в документацията за 
участие.  

Обособени позиции  № 15 Доставка на захарни изделия и ядки и № 16: Доставка на 

преработени и/или консервирани плодове и зеленчуци от настоящата обществена поръчка 
на основание чл.16г, ал.1 и 2  от Закона за обществените поръчки е предназначена за 
изпълнение от специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, тъй като 
същата е вкючена  в Списъка на произвежданите и доставяни стоки, на изпълняваното 
строителство и на предоставяните услуги, които се възлагат на специализираните 
предприятия или кооперации на хора с увреждания по реда на закона за обществените 
поръчки, утвърден с Решение № 551/25.07.2014г. на Министерски съвет. 
       Когато в процедурата участват едно или повече специализирани предприятия или 

кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения, които са вписани в регистъра 

на специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от 

Агенцията за хора с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава- членка на 

Европейския съюз и офертите на тези лица отговарят на изискванията на 

възложителя, офертите на останалите участници по обособени позиции № 15 и № 16 не 

се разглеждат и оценяват.  За обособената позиция могат да участват и лица, които не 

са специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания, като техните 

оферти ще се разглеждат в описаните от ЗОП случаи.  
4. Отваряне на ценовите предложения. 
След като разгледа офертите, Комисията пристъпва към отваряне пликовете с 

предлагана цена само на допуснатите участници, чиито технически предложения съответстват 
на изискванията. Пликът с предлаганата цена на участник, чиято оферта не отговаря на 
изискванията на Възложителя и е отстранен от участие, не се отваря. 

Не по-късно от два работни дни преди датата на отваряне на ценовите оферти 
комисията обявява най-малко чрез съобщение в профила на купувача датата, часа и мястото 
на отварянето. Отварянето на ценовите оферти се извършва публично при условията на чл. 68, 
ал. 3 ЗОП. При отваряне на ценовите оферти комисията оповестява предлаганите цени и 
предлага по един представител от присъстващите участници да подпише ценовите оферти. 

Неприсъствието на някой участник или на всички при отваряне на пликовете с 
ценовата оферта не е основание за отлагане на процедурата.  

Комисията продължава своята работа в закрито заседание.  
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което 

подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на 
предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да 
изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване.  

Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да 
бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това. 
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Комисията може да приеме писмената обосновка и да не предложи за отстраняване 
офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със: 

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка; 
2. предложеното техническо решение; 
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника; 
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка; 
 5. получаване на държавна помощ. 

 Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията 
прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника 
за отстраняване от процедурата. 
 Когато комисията установи, че офертата на участник е с необичайно ниска цена 
поради получена държавна помощ, чието законово основание е невъзможно да бъде 
доказано в определения срок, тя може да предложи офертата да се отхвърли и 
участникът да се отстрани. 

5. Окончателна оценка и класиране на офертите 

Комисията разглежда допуснатите оферти като ги оценява и класира в съответствие с 
предварително обявените условия.  

Възложителят обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участника, 
определен за изпълнител на обществената поръчка, в срок от 5 (пет) работни дни след 
приключване работата на комисията. В решението се посочват и отстранените от участие в 
процедурата участници и оферти, както и мотивите за отстраняването им. Възложителят 
изпраща на участниците решението за класиране в тридневен срок от издаването му. 
Възложителят публикува в профила на купувача решението заедно с протокола на комисията 
при условията на чл. 22б, ал. 3 и в същия ден изпраща решението на участниците. 

6. Сключване на договор за обществена поръчка 

6.1. Процедура 
Възложителят сключва договор за изпълнение на обществената поръчка с класирания 

на първо място и определен за Изпълнител участник.  
Възложителят може с решение да определи за Изпълнител и да сключи договор с 

втория класиран участник в случаите, когато участникът класиран на първо място: 
 Откаже да сключи договор; 
 Не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал.1 от ЗОП; 
 Не отговаря на изискванията на чл. 47 от ЗОП. 

Договорът за изпълнение на обществена поръчка включва задължително всички 
предложения от офертата на участника, въз основа на които е определен за Изпълнител. 

Преди подписване на договора за изпълнение на обществена поръчка участникът 
определен за Изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни 
органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 1-4 ЗОП и на 
посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, т. 1, 2а (предложение първо) и т. 5 
ЗОП, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда 
включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или 
предоставянето им безплатно на възложителя, а така също и оригинал на гаранция за 
изпълнение на договора или копие на платежен документ за внесена гаранция за изпълнение 
под формата на парична сума. 
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Договорът не се сключва с участник, който преди подписване на договора: 
 Не изпълни задължението по  чл. 47, ал. 10 от ЗОП; 
 Не представи документ за внесена гаранция за изпълнение на договора; 
 Не представи други документи или не изпълни друго изискване, което е 

необходимо за изпълнение на поръчката съгласно нормативен или административен акт и е 
поставено от Възложителя при откриване на процедурата. 

 
6.2. Основания за изменение на договора и/или за прекратяването му 
Страните по договор за изпълнение на обществена поръчка не могат да го изменят. 
Изменение на сключен договор за изпълнение на обществена поръчка се допуска по 

изключение, съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 2 и 3 от ЗОП. 
Възложителят може да прекрати договор за обществената поръчка, ако в резултат на 

непредвидени обстоятелства не е в състояние да изпълни своите задължения. В тези случаи 
възложителят дължи на изпълнителя обезщетение за претърпените вреди от прекратяването 
на договора в съответствие с уговореното в него. 

Възложителят и изпълнителят може да прекратят договора за обществената поръчка 
при условията и по реда, определени с договора за настоящата процедура. 

При преобразуване на изпълнителя в съответствие със законодателството на 
държавата, в която е установен, възложителят сключва договор за продължаване на договора 
за обществена поръчка с правоприемник. Договор за продължаване на договора за обществена 
поръчка се сключва само с правоприемник, за когото не са налице обстоятелствата по чл. 47, 
ал. 1 и 5 ЗОП, посочените от възложителя обстоятелства по чл. 47, ал. 2 ЗОП и изискванията 
относно критериите за подбор. С договора с правоприемника не може да се правят промени в 
договора за обществената поръчка. Когато при преобразуването дружеството на 
първоначалния изпълнител не се прекратява, то отговаря солидарно с новия изпълнител - 
правоприемник. 

При преобразуване на изпълнителя, ако правоприемникът не отговаря на условията 
посочени в предходния абзац, изречение второ, договорът за обществената поръчка се 
прекратява по право, като изпълнителят, съответно правоприемникът дължи обезщетение по 
общия исков ред. 

6.2.1. Договор за подизпълнение 
Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, посочени в 

офертата. Сключването на договор за подизпълнение не освобождава изпълнителя от 
отговорността му за изпълнение на договора за обществена поръчка. 

Изпълнителите нямат право да: 
1. сключват договор за подизпълнение с лице, за което е налице обстоятелство по чл. 

47, ал. 1 или 5 ЗОП; 
2. възлагат изпълнението на една или повече от дейностите, включени в предмета на 

настоящата обществена поръчка, на лица, които не са подизпълнители; 
3. заменят посочен в офертата подизпълнител, освен когато: 
а) за предложения подизпълнител е налице или възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 

или 5 ЗОП; 
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б) предложеният подизпълнител престане да отговаря на нормативно изискване за 
изпълнение на една или повече от дейностите, включени в предмета на договора за 
подизпълнение; 

в) договорът за подизпълнение е прекратен по вина на подизпълнителя, включително в 
случаите, когато по време на изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 
ЗОП, както и при нарушаване на забраната подизпълнителите да превъзлагат една или повече 
от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение. 

В срок до три дни от сключването на договор за подизпълнение или на допълнително 
споразумение към него, или на договор, с който се заменя посочен в офертата подизпълнител, 
изпълнителят изпраща оригинален екземпляр от договора или допълнителното споразумение 
на възложителя заедно с доказателства, че не е нарушена някоя от забраните, посочена по-
горе в т. 1, 2 или 3. 

Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение. 

Не е нарушение на забраната по т. 2, посочена по-горе и на забраната, че 
подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са 
включени в предмета на договора за подизпълнение, доставката на стоки, материали или 
оборудване, необходими за изпълнението на обществената поръчка, когато такава доставка не 
включва монтаж и сключването на договори за услуги, които не са част от договора за 
обществената поръчка, съответно - от договора за подизпълнение. 

Изпълнителят е длъжен да прекрати договор за подизпълнение, ако по време на 
изпълнението му възникне обстоятелство по чл. 47, ал. 1 или 5 ЗОП, както и при нарушаване 
на забраната, че подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от 
дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение в 14-дневен срок от 
узнаването. В тези случаи изпълнителят сключва нов договор за подизпълнение при спазване 
на условията и изискванията на чл. 45а, ал. 1 – 5 ЗОП.  

Възложителят приема изпълнението на дейност по договора за настоящата обществена 
поръчка, за която изпълнителят е сключил договор за подизпълнение, когато е приложимо в 
присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. 

При приемането на работата изпълнителят може да представи на възложителя 
доказателства, че договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е 
извършена от подизпълнителя. 

Възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата обществена 
поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, когато е приложимо, след като 
получи от изпълнителя доказателства, че е заплатил на подизпълнителите всички приети от 
възложителя работи в присъствието на изпълнителя и на подизпълнителя. В случаите, когато 
при приемането на работата изпълнителят представи на възложителя доказателства, че 
договорът за подизпълнение е прекратен, или работата или част от нея не е извършена от 
подизпълнителя, възложителят извършва окончателното плащане по договор за настоящата 
обществена поръчка, за който има сключени договори за подизпълнение, без да получи от 
изпълнителя, посочените в предходното изречение доказателства.  
  6.3. Срокове за сключване на договора 
  Договорът се сключва в едномесечен срок след влизане в сила на решението за 
определяне на изпълнител или на определението, с което е допуснато предварително 
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изпълнение на това решение, но не преди изтичането на 14-дневен срок от уведомяването на 
заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител, освен в изрично 
предвидените в закона случаи. 
  Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в 
сила на всички решения по процедурата. 
  6.4. Обжалване, срокове и процедура 
  Решенията на Възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 
подлежат на обжалване по реда на Част четвърта, глава единадесета от ЗОП. Решенията се 
обжалват пред КЗК, съгласно чл. 120, ал. 5 от Закона за обществените поръчки. 
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РАЗДЕЛ VIII 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
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Образец № 1 
 

Списък на документите и информацията, съдържащи се в офертата  
Обособена позиция №: ………………………………………….. 

 

№ 
по 
ред 

Съдържание 

Вид на 
документа 
(копие или 
оригинал) 

Стр. 
№ 

Съдържание на Плик № 1 – „Документи за подбор” 
1 Списък на документите и информацията, съдържащи се в 

офертата – Образец № 1 
  

2 Представяне на участника – Образец № 2   
3 Декларация по чл. 47, ал. 9 ЗОП относно обстоятелствата по чл. 

47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а 
(предложение първо), т. 5 и ал. 5, т. 1 и 2 от ЗОП (оригинал) –  
Образец № 3 

  

4 При участници обединения - копие на договора за обединение, 
а когато в договора не е посочено лицето, което представлява 
участниците в обединението - и документ, подписан от лицата 
в обединението, в който се посочва представляващият.  

  

5 Декларация от членовете на обединението/консорциума за 

ангажираност към поръчката  - Образец № 4 

   

6 Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено 
да представлява участника в процедурата (оригинал). Този 
документ се представя, когато лицето, подписващо документи 
от офертата, не е законен представител на участника, съгласно 
официалните документи за регистрация на участника.  

  

7 Декларация по 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 (оригинал) –  
Образец № 5 

  

8 Декларация по чл. 4 от Закона за икономическите и 
финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с 
тях лица и техните действителни собственици (оригинал) –
Образец № 6 

  

9 Декларация по чл.6, ал.2 от Закона за мерките срещу 
изпирането на пари – (Образец №7) 

  

10 Декларация за съгласие за участие като подизпълнител – 
Образец № 8 

  

11 Декларация за липса на свързаност с друг участник в   



 42

съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за липса на 
обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП  - Образец № 10 

Доказателства за техническите възможности и квалификация на участника 

12 Документ за собственост или договор за наем или ползване на 
друго правно оснвание на обект за производство и/или 
търговия с хранителни продукти 

  

13. Удостоверения за регистрация на обект по чл. 12 от Закона за 
храните от ОДБХ 

  

14 Заверено от участника копие от документ за собсвеност /талон 
за регистрация/, договор за наем, лизинг или друг, даващ право 
за ползване на автомобила, придружен от Удостоверение за 
превоз на храни, издадено от ОДБХ на участника 

  

Съдържание на плик № 2 - „Предложение за изпълнение на поръчката” 
15 Техническо предложение - по образец, включващо и срок за 

изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага 
декларация (свободна форма) относно това коя част от 
офертата има конфиденциален характер и изискване 
възложителят да не я разкрива - Образец № 11 - в зависимост 

от позицията 

  

Съдържание на Плик № 3 - “Предлагана цена” 
16 Ценово предложение - Образец № 12  в зависимост от 

позицията 
  

 
 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия, 

           Представляващ участника 
……………… 
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Образец № 2 
 

ДО 
ЦДГ „ЗДРАВЕЦ” РУСЕ 

 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА УЧАСТНИКА 

 

в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на 
хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- 

Русе” 

За обособена позиция №: ………………………………………….. 
 
Административни сведения 
 

Наименование на участника:   

ЕИК/БУЛСТАТ/ЕГН 
(или друга идентифицираща информация в съответствие със 
законодателството на държавата, в която участникът е установен) 

  

Седалище: 

 –  пощенски код, населено място:   

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Адрес за кореспонденция: 

 –  пощенски код, населено място:   

 –  ул./бул. №, блок №, вход, етаж:   

Телефон:   

Факс:   

E-mail адрес:   
(в случай че участникът е обединение, информацията се попълва за всеки участник в обединението, като се 

добавя необходимият брой полета) 
Лица, представляващи участника по учредителен акт: 
(ако лицата са повече от едно, се добавя необходимият брой полета) 

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

  

  
  

  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 

  

  

  
  

Трите имена, ЕГН, лична карта №, адрес 
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Участникът се представлява заедно или 
поотделно(невярното се зачертава) от следните лица: 

1. ……................................................... 
2. ……................................................... 

Данни за банковата сметка: 
Обслужваща банка:…………………… 
IBAN.......................................................... 
BIC............................................................. 
Титуляр на сметката:............................................ 

  

 
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ВЪЗЛОЖИТЕЛ, 

 
1. Заявяваме, че желаем да участваме в откритата от Вас процедура по Закона за 

обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- 
Русе”  за обособена позиция № ……………………………………………………………., като 
подаваме оферта при условията, обявени в документацията за участие и приети от нас. 

2. Задължаваме се да спазваме всички условия на възложителя, посочени в 
документацията за участие, които се отнасят до изпълнението на поръчката, в случай че 
същата ни бъде възложена. 

3. Декларираме, че приемаме условията за изпълнение на обществената поръчка, 
заложени в приложения към документацията за участие проект на договор. 

4. При изпълнението на обществената поръчка няма да ползваме/ще 
ползваме (относимото се подчертава) следните подизпълнители: 
1. ........................................................................................................................................................... 
2. .......................................................................................................................................................... 

(наименование на подизпълнителя, ЕИК/ЕГН, вид на дейностите, които ще изпълнява, дял от стойността на 

обществената поръчка (в %) 
5. Приемаме срокът на валидността на нашата оферта да бъде 180 календарни дни 

считано от крайния срок за подаване на оферти. 
6. Декларираме, че представляваният от нас участник, в горепосочената процедура/ 

всеки от участниците в обединението е вписан под №…… от дата……в регистъра на 
специализираните предприятия и кооперации на хора с увреждания, поддържан от Агенцията 
за хората с увреждания, или в еквивалентен регистър на държава – членка на Европейския 
съюз.  

Неразделна част от настоящия документ са: 
а) декларацията по чл. 47, ал. 9 ЗОП; 
 

Забележка: Текста на т. 6 се отнася само за обособени позиции 15 и 16 и за участници – 

специализирани  предприятия и кооперации на хора с увреждания и/или техни обединения. 

 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия, 

           Представляващ участника … 
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Образец № 3 
 

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И  Я 
по чл. 47, ал. 9 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) относно обстоятелствата по чл. 
47, ал. 1, т. 1 (без буква „е”), т. 2, т. 3 и т. 4, ал. 2, т. 1, т. 2а (предложение първо), т. 5 и ал. 

5, т. 1 и 2 от Закона за обществените поръчки 
 

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 ................................................ , в изпълнение на чл. 47, ал. 9 ЗОП и в 
съответствие с изискванията на възложителя при възлагане на обществена поръчка с предмет 
"Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- 
Русе”,  

За обособена позиция № ………………………………  
  

ДЕКЛАРИРАМ: 
1. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 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; 
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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 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. 

7. Представляваният от мен участник (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. 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. 
9. В качеството ми на лице по чл. 47, ал. 4 ЗОП не съм осъждан с 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 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 посочените обстоятелства, са: 
1. ............................................................................................................................................................. 
2. ............................................................................................................................................................. 
3. ............................................................................................................................................................. 
 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия……………………, 
                            Представляващ участника ………… 

Декларацията се подписва задължително от лицето или от лицата, които 

представляват съответния участник според документите му за регистрация.  
 



 47

Образец № 4 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

от членовете на обединението/консорциума за ангажираност към поръчката 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................,  
ЕГН................................., в качеството ми на .............................................................................  

 (посочва се длъжността/качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) 
на………………………………………………………………………………………………………. 

(посочва се наименованието на юридическото/физическо лицето -  член в 

обединението/консорциума) 
ЕИК ……………….…, със седалище и адрес на управление: 
..................................................................., член в ……………………………………………. 
(наименование на -  обединението/консорциума) – участник в процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 
нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”,  
 

За обособена позиция № ………………………………  
 

ДЕКЛАРИРАМ 
като член на обединението/консорциума, участник в настоящата процедура за възлагане на 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 
нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”, че: 

1. всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по 
закон за изпълнението на договора.  

2. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да задължава, да 
получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума 
(включително да подпечатва общите за обединението документи); 

3. представляващият обединението/консорциума е упълномощен да представи офертата 
от името и за сметка на обединението и да сключи договор с възложителя; 

4. всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия 
период на изпълнение на договора. 
Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 

                  Име и фамилия……………………, 
           Представляващ участника 
……………… 

 

Забележки:  

1. Декларацията се попълва и представя от лицата – участници съгласно чл.47, ал.4 от ЗОП. 

2. Декларацията се попълва от лицата - участници независимо дали са установени/ регистрирани в България 

или извън България. 

3. Когато чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в 

чиято представителна власт е включена територията на Република България. 
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Образец № 5  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по 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 от участник/ подизпълнител 

 
 
 
Долуподписаният/-ната/  ..............................................................................................................., 
ЕГН................................., в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) 
на…………………………………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК 
……………….…, със седалище и адрес на управление: 
................................................................................................ – участник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции 
за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”,  
 
      

За обособена позиция № ………………………………  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Представляваното от мен дружество не е регистрирано/е регистрирано в юрисдикция 
с преференциален данъчен режим. 

2. Представляваното от мен дружество не е свързано/е свързано с лица, регистрирани в 
юрисдикции с преференциален данъчен режим. 

 
Известно ми е, че за неверни данни нося наказателна отговорност по чл. 313 от 

Наказателния кодекс. 
 
 
 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия……………………, 

           Представляващ участника 
……………… 

 

                                                                                                                       

 

Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, 

декларацията се представя от едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за 

обществените поръчки. 

Невярното се зачертава. 
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Образец № 6  
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, 

регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и 
техните действителни собственици от участник/подизпълнител 

 
Долуподписаният/-ната/  ................................................................................................................., 
ЕГН................................., в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) 
на…………………………………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК 
……………….…, със седалище и адрес на управление: 
................................................................................................ – участник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции 
за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”,  
 

За обособена позиция № ……………………………… 
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 

1. Представляваното от мен дружество  е регистрирано в юрисдикция с преференциален 
данъчен режим, а именно: ……………………………………………….. . 

2. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т.  ….., Закона за 
икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции 
с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни 
собственици. 

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

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия……………………, 

           Представляващ участника ………… 

                                                       
Забележка: В зависимост от правно-организационната форма на участниците, декларацията се представя от 

едно от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от Закона за обществените поръчки. 

Посочва се съответната точка от чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

Изключенията по чл. 4 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани 

в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици 

са:  

1. акциите на дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим, се търгуват на регулиран пазар в държава – членка на Европейския съюз, или в 

друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на пазар, 

включен в списъка по 8, Закона за публичното предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на 

колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, и действителните 

собственици – физически лица, са обявени по реда на съответния специален закон; 
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2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има влязла в 

сила спогодба за избягване на двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на 

информация; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е част от икономическа група, 

чието дружество майка или дъщерно дружество е българско местно лице и неговите действителни 

собственици – физически лица, са известни или се търгува на регулиран пазар в държава – членка на 

Европейския съюз, или в друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 

4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в юрисдикция с преференциален 

данъчен режим, е издател на периодични печатни произведения и е представило информация за 

действителните собственици – физически лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни 

и други произведения. 
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Образец № 7 
 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
                  по чл. 6, ал. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари /ЗМИП/ 
 
обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за 
нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”,  

 
Обособена позиция № ………………………………. 
 
Долуподписаният/ата:..............................................……………………………………………… 

(име, презиме, фамилия) 
ЕГН................................................, постоянен адрес .................................................…..................,  
гражданство......................................................., документ за самоличност................................, 
издаден/а на .............................., от МВР - гр. ................................................, в качеството ми на 
представляващ (пълномощник) на.............................................................., вписано в регистъра 
при ...........................………………………………………………………………………., 
 
 

 Декларирам, че действителен собственик по смисъла на чл. 6, ал. 2 ЗМИП във връзка с 
чл. 3, ал. 5 ППЗМИП на горепосоченото юридическо лице е/са следното физическо 
лице/следните физически лица:  

1 ............................................................. ……….,  
(име, презиме, фамилия)  

ЕГН.............................................................…….,  
постоянен адрес.................................................,  
гражданство........................................................, 
документ за самоличност……………………………….  
 
2………………………………………………………….., 

 (име, презиме, фамилия)  
ЕГН.............................................................……., 
 постоянен адрес…………………………………………,  
гражданство…………………………………………….,  
документ за самоличност……………………………… 
 
 3 ....................................................................….,  

(име, презиме, фамилия)  
ЕГН....................................................................,  
постоянен адрес…………………………………………,  
гражданство……………………………………………..,  
документ за самоличност……………………………….  
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Известна ми е наказателната отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за 
деклариране на неверни обстоятелства. 
 
 
Дата на деклариране:      Декларатор: …………………………… 
  ___________________ 2016 г.                          
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Образец № 8 
 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
за съгласие за участие като подизпълнител 

 
Долуподписаният/-ната/  
...................................................................................................................................... 
ЕГН................................., в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) 
на…………………………………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК 
……………….…, със седалище и адрес на управление: 
................................................................................................  
 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 
 
сме съгласни да участваме като подизпълнител на 
......................................................................................... 
       (посочете участника, на който сте 

подизпълнител) 
при изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по 
обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”,  

 
За обособена позиция № ………………………………. 
 
Дейностите, които ще изпълняваме като подизпълнител са:  
..................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

.............................................. (изброяват се  дейностите /доставките/, които ще бъдат 

изпълнявани като подизпълнител) 
 

Запознати сме, че заявявайки желанието си да бъдем подизпълнител, нямаме право да 
участваме като самостоятелен участник в горепосочената процедура.  
 
Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни 
данни. 
 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия……………………, 

           Представляващ участника ………… 

 

 

*
 Настоящата декларация се попълва задължително от управляващия подизпълнителя по 

регистрация.  
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Образец № 10 
 

ДЕКЛАРАЦИЯ 
за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл. 55, ал. 7 ЗОП, както и за 

липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2 ЗОП 
 
Долуподписаният/-ната/  ..................................................................................................................... 
ЕГН................................., в качеството ми на ...................................... (посочва се длъжността и 

качеството, в което лицето има право да представлява  и управлява) 
на…………………………………………….(посочва се наименованието на участника), с ЕИК 
……………….…, със седалище и адрес на управление: 
................................................................................................ – участник в процедура за възлагане 
на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции 
за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе”,  

 
За обособена позиция № ………………………………  

 
Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 
1. Не съм свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящата 

процедура. (за участници физически лица) 
2. Не съм свързано лице или свързано предприятие с други участници в настоящата 

процедура. (за участници  еднолични търговци) 
3. Представляваният от мен участник не е свързано лице или свързано предприятие с 

други участници в настоящата процедура.  
4. Не съм участвал в изготвянето на  настоящата обществена поръчка като външен 

експерт по смисъла на чл. 8, ал. 7  от ЗОП и за мен не са налице обстоятелствата по чл. 8, ал. 
8, т. 2 от ЗОП. 
 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на 
неверни данни. 

Дата,………………2016г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия……………………, 
                            Представляващ участника 
……………… 
 
Забележка: „Свързани лица” по смисъла на § 1, т. 23а от допълнителната разпоредба на Закона за 
обществените поръчки са: 
а) роднини по права линия без ограничение; 
б) роднини по съребрена линия до четвърта степен включително; 
в) роднини по сватовство – до втора степен включително; 
г) съпрузи или лица, които се намират във фактическо съжителство; 
д) съдружници; 
е) лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото; 
ж) дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете или акциите, издадени с право на глас в 
дружеството. 
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Не са свързани лица дружество, чийто капитал е 100 (сто) на сто държавна или общинска собственост, и лице, 
което упражнява правата на държавата, съответно на общината в това дружество. 
„Свързано предприятие” по смисъла на § 1, т. 24 от допълнителната разпоредба на Закона за 
обществените поръчки е предприятие: 
а) което съставя консолидиран финансов отчет с възложител, или 
б) върху което възложителят може да упражнява пряко или непряко доминиращо влияние, или 
в) което може да упражнява доминиращо влияние върху възложител по чл. 7, т. 5 или 6 ЗОП, или 
г) което заедно с възложител по чл. 7 ЗОП е обект на доминиращото влияние на друго предприятие. 
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Образец № 11 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
в открита процедура за сключване на обществена поръчка с предмет: "Доставка на 
хранителни продукти по обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе” 

 
 

За обособена позиция № _____________________________________________  
 
 
УЧАСТНИК: ................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................... 

 
 

Уважаеми Госпожи и Господа, 

Запознати сме и приемаме изцяло предоставената документация за участие в 
процедурата за изпълнение на горепосочената поръчка. 

Приемаме, в случай че нашето предложение бъде прието и бъдем определени за 
изпълнител, при сключването на договора за обществена поръчка да представим гаранция за 
изпълнение в размер и форма съгласно условията, посочени в Документацията за участие, с 
която ще гарантираме предстоящото изпълнение на задълженията си, в съответствие с 
договорените условия. 

Ще доставяме  хранителни продукти за нуждите на ЦДГ „Здравец” Русе, които 
отговарят на изискванията на нормативната уредба и изискванията на Възложителя, отразени 
в Обявлението и Документацията за участие.  

Гарантираме точното изпълнение на заявката по артикули и доставка в сроковете и при 
условията, посочени в Договора. 

Гарантираме, че ще доставяме предлаганите артикули в добър търговски вид и при 
следните условия: 

Продуктите се транспортират за от изпълнителя и за негова сметка до сградата на 
Възложителя, където те се приемат. 

Доставките се извършват ежедневно – от 06.30 до 10.30 часа. 

В случай на рекламация, подмяната на негодните продукти и/или допълване на 
количеството съгласно заявените количества от съответния продукт се извършва в срок най-
късно до 2 /два/ часа от предявяване на рекламацията.  

Доставяне на конкретно заявени количества до крайния получател в най-кратки 
срокове – в деня, следващ деня на заявката. 

Известно ни е, че при отказ на доставка на заявени хранителни продукти от страна на 
Изпълнителя към Възложителя, както и когато доставени хранителни продукти са с 
отклонение в качеството, недобър търговски вид или неетикирани, съгласно изискванията на 
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нормативната уредба, констатирано от БАБХ и/или РЗИ, се съставя протокол, който е 
предпоставка за прекратяване на договора с изпълнителя. 

Ние предлагаме да изпълним без резерви и ограничения, в съответствие с условията на 
документацията дейностите по предмета на обществената поръчка. 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 

                  Име и фамилия……………………, 

           Представляващ участника ………… 

 
 

Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с 

надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, името на участника и обособената 

позиция. 
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Образец № 12 
 

ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА  

за изпълнение на обществена поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по 
обособени позиции за нуждите на ЦДГ – „Здравец”- Русе” 

 
             

За обособена позиция № _________________________________________________________  
 
 
УЧАСТНИК: ................................................................................................................................... 

 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 
 
1. След като се запознах с условията за участие, съгласно документацията, предлагам 

на вниманието Ви единични цени за артикулите, включени в пакета храни и хранителни 
продукти от обособена позиция № ________________________________________________. 

 
2. Ние се задължаваме, ако нашата оферта бъде приета, да изпълняваме доставките, 

съгласно сроковете и условията, залегнали в договора.  
 

 

Приложение: 
1.  Попълнено, подписано и подпечатано на всяка страница „Ценово предложение с 

подробно описание на артикулите по образец, съдържащо единична цена със и без ДДС за 
всеки продукт /артикул/ за обособената позиция, за която се подава ценова оферта. 

 2. ……………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Дата,………………2016 г.                                       Подпис и печат: ………………….. 
                  Име и фамилия……………………, 

           Представляващ участника …………… 

 

 
 

Този документ заедно с приложението към него задължително се поставя в 

отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”, името на участника и 

обособената позиция. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

      
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 1 - МЛЯКО И МЛЕЧНИ ПРОДУКТИ 

      
      

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Сирене краве  -  БДС 15:2010 кг. 600   

2 Кашкавал БДС  14:2010 кг. 60   

3 Извара -  без консерванти и подобрители кг. 400   

4 Кисело Мляко БДС 12:2010  - 2% кг. 2200   

5 Кисело Мляко БДС 12:2010  -  3% кг. 2200   

6 Прясно мляко 100 % сурово мляко - 2 % кутия кг. 2000   

7 Прясно мляко  100% сурово мляко  - 3% кутия кг. 4000   

8 Краве  масло с мин.масленост 82% кг. 400   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
      Дата:                                                                                                     Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  
 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 2 - МЕСО И МЕСНИ ПРОДУКТИ 
 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Свинска  плешка  без  кост - охладена кг. 700   

2 Телешки шол  - охладен кг. 80   

3 
Кайма Стара планина -  60% 
телешко./40% свинско- охладена кг. 800   

4 
Пилешко филе- гърди/бут - без кожа и 
кости - охладено кг. 200   

5 Агнешки дреболии кг. 50   

6 Пиле  - охладено кг. 1500   

7 

Хамбурски салам в естественна 
обвивка, без соя и подобрители 
 кг. 300   

      ОБЩО:     
 
      Дата:                                                                                                     Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

      
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 3 - ЗЪРНЕНИ ХРАНИ И ХРАНИ НА ЗЪРНЕНА ОСНОВА 

№ Продукти м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количеств
о цена стойност 

      с ДДС с ДДС 
1 Хляб „бял” - Утвърден стандарт -нарязан. кг. 2000   
2 Пълнозърнест хляб без оцветители -нарязан кг. 2000   
3 Брашно - Утвърден стандарт кг. 1800   
4 Царевично брашно кг 100   
5 Грис кг 100   
6 Нишесте пшенично кг 50   
7 Жито   кг 100   
8 Ориз-първо качество кг 300   
9 Фиде  без оцветители кг 30   
1
0 Макарони без оцветители кг. 150   
1
1 Спагети  без оцветители кг. 50   
1
2 Домашна юфка кг. 50   
1
3 Мюсли кг. 300   
1
4 Овесени ядки кг. 300   
1
5 Листи за баница кг. 70   
1
6 Корнфлекс царевичен кг. 200   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА 
 
 

 
      Дата:                                                                                                     Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
 

ПОЗИЦИЯ 4 – ЗЕЛЕНЧУЦИ – СУРОВИ 
 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Краставици  кг. 500   

2 Домати  кг. 500   

3 Пипер зелен кг. 150   

4 Зеле  кг. 1000   

5 Спанак  кг. 60   

6 Тиквички кг. 300   

7 Зелен боб кг. 100   

8 Карфиол кг. 150   

9 Гъби кг. 100   

10 Пипер червен кг 350   

       ОБЩО   
 

       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

      
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 5 - ДРУГИ ХРАНИ 

      
      

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 
1 Сол йодирана с калиев йодат кг. 100   
2 Оцет ябълков- бутилка л. 10   
3 Хлебна мая  - кубче кг. 30   

4 
Чай -  без оцветители и 
овкусители- кутия бр 100   
      

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6 

 
 

      
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 6 - МАСЛА И МАЗНИНИ 

      
      

№ Продукти 
м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 

Олио 
слънчогледово 
рафинирано- 100% 
по Браншови 
стандарт л. 800   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7 

     

 
 
 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 7 - ВАРИВА 
      
      

№ Продукти 
м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Зрял боб екстра кг. 100   

2 Леща екстра кг. 150   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

     
 
 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 8 - РИБА, РИБНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ МОРСКИ ХРАНИ 
      
      

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 

Бяла риба  филе без кости 
и кожа-  / без пангасиус и 
минтай/ кг. 150   

2 
Скумрия   филе без кожа и 
кости кг. 700   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9 

      
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 9 - КАРТОФИ И КОРЕНОПЛОДНИ 

      
  ПЕРИОД 1  - ОТ 01 НОЕМВРИ ДО 30 АПРИЛ  

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Зрял лук кг. 700   

2 Праз лук кг. 150   

3 Моркови кг. 700   

4 Картофи кг. 2500   

ОБЩО ЗА ПЕРИОД 1:  

      

      
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10 
 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
 

ПОЗИЦИЯ 10 – ПЛОДОВЕ - ПРЕСНИ 

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количество цена стойност 

      с ДДС с ДДС 

1 
Ябълки –минимален грамаж 
на брой  за  ябълка - 150 грама кг. 6000   

2 Круши кг. 500   

3 Праскови кг. 1000   

4 Кайсии кг. 200   

5 Ягоди кг. 500   

6 Грозде кг. 1500   

7 Дини кг. 2000   

8 Пъпеши кг. 1000   

9  Лимони                                                           кг 70   

10 Портокали кг 1500    

11 Мандарини кг 1000   

12 Банани кг 500   
13 Стафиди кг 10   

                                                 
 

 СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА: 
 

       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 11 

     

 
 
 

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 11 - ЯЙЦА И ЯЙЧНИ ПРОДУКТИ 
      
      

№ Продукти 
м
яр
ка
 Прогнозно Пределна Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Яйца  клас А бр. 20000   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                   Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12 

 
      

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 12 - ПОДПРАВКИ - ПРЕСНИ И ИЗСУШЕНИ 
      
      

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Ванилия пакетче 2 г бр. 1000   

2 Канела кг 2   

3 Сода бикарбонат кг 17   

4 Бакпулвер кг 1   

5 Чер пипер кг 
                   

0,7   

6 Червен пипер кг 6   

7 Магданоз пресен кг 22   

8 Копър пресен кг 5   

9 Целина прясна кг 18   

10 Сух джоджен кг 1   

11 Ронена чубрица кг 5   

12 Дафинов лист кг 5   

13 Какао кг 1   

      

      

      

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 13 

      
      

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 13 - МЕСНИ И МЕСНО - РАСТИТЕЛНИ КОНСЕРВИ 
      
      

№ Продукти 
м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Пастет свински кутия кг. 200   

2 Пастет  птичи кутия кг. 50   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 

 
      

НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 
      

ПОЗИЦИЯ 14 – ЗАХАР И МЕД 
      
      

№ Продукти 
м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 

Захар бяла 
рафинирана - 
БДС кг. 600   

2 Пудра захар кг. 30   

3 

Мед 
съгл.Наредба за 
изисквания за 
пч.мед кг. 200   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                          Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 15 
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 15 – ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ И ЯДКИ 

      

№ Продукти м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количеств
о цена стойност 

      с ДДС с ДДС 

1 Бисквити кг. 100   

2 Тахан халва кг. 100   

3 Пълнозърнести бисквити кг. 20   

4 Орехови ядки кг. 20   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
      Дата:                                                                                                             Подпис: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 16 
 

      
НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА 

      
ПОЗИЦИЯ 16 – ПРЕРАБОТЕНИ И/ИЛИ КОНСЕРВИРАНИ ПЛОДОВЕ И 

ЗЕЛЕНЧУЦИ 
      

№ Продукти 

м
яр
ка
 Прогнозно Един.  Обща  

количество цена стойност 
      с ДДС с ДДС 

1 Домати мляно -  кутия кг. 900   

2 Доматено пюре  - мин. 80% домати кг. 100   

3 
Конфитюр съгл.Наредба за изискв. Към 
плодови конфитюри кг. 100   

4 Замразен грах кг. 300   

5 Замразен зелен боб кг. 150   

6 Замразен спанак кг. 100   

7 Замразени ягоди кг 100   

СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА  
 
       Дата:                                                                                                    Подпис: 
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Образец № 13 

 

ПРОЕКТ 
 

ДОГОВОР ЗА  ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЗА  
ДОСТАВКА НА ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ ЗА 

НУЖДИТЕ НА ЦДГ – „ЗДРАВЕЦ”- РУСЕ 
 

Днес, …………. 2016 г., в гр. Русе, на основание чл. 41, ал.1 от Закона за обществените 
поръчки, и Решение № … /……..2016г. на Директора на ЦДГ «Здравец» Русе за избор на 
изпълнител по обществена поръчка, открита с решение №…………….., се сключи настоящият 
договор за обществена поръчка между: 
 
1. ЦДГ „ЗДРАВЕЦ” – град Русе, БУЛСТАТ 827144723, адрес: град Русе, ул. „Захари 
Стоянов”, № 36, представлявано от Директора Лиляна Ангелова и Счетоводителя Евдокия 
Варамезова, от една страна, наричана по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

и, от друга страна, 
2.....................................................................................със седалище: ………………………… и 
адрес на управление:….............................................................................................., 
тел............................., ЕИК/ЕГН –..............................., представлявано от  
......................................................................... в качеството си на ............................., определен за 
изпълнител след проведена открита процедура за възлагане на обществена поръчка № 
………………………….(уникален номер на поръчката в Регистъра на 

обществените поръчки) от друга страна, наричано по-долу за краткост “ИЗПЪЛНИТЕЛ”, се 
сключи настоящият договор за възлагане на Обособена позиция 
№…………………………………………………………………………….. от обществена 
поръчка с предмет: "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции за нуждите 
на ЦДГ – „Здравец”- Русе” 
Страните се споразумяха за следното: 
 

I. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА 
Чл. 1. Възложителят възлага, Изпълнителят приема и се задължава срещу възнаграждение да 
доставя периодично хранителни продукти от обособена позиция 
№………………………………………за нуждите на Възложителя.  
 

II. СРОК И МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Чл. 2.  (1). Договорът влиза в сила от   16.06.2016 г. и има действие една календарна година. 

(2). Място на изпълнение на договора са франко склада на Възложителя – град Русе, 
ул. „Захари Стоянов”, № 36. Доставките се извършват ежедневно, въз основа на писмени 
заявки на Възложителя. Осигуряването на транспорта е задължение на Изпълнителя. 
 

III. ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 
Чл. 3. (1). Общата стойност за изпълнение на настоящия договор ще се формира въз основа 
единичните цени, посочени в ценовата оферта, умножени по количествата действително 
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извършени доставки на хранителни продукти за целия период на договора. Общата стойност 

не може да надвишава прогнозната стойност за съответните обособени позиции и 
предложените от изпълнителя цени, в качеството му на участник в откритата процедура за 
възлагане на обществена поръчка. 

(2). Цените на продуктите са определени в ценовата оферта на Изпълнителя от 
проведената обществена поръчка. 

(3). Разплащане се извършва от бюджета на Възложителя. 
(4). Разплащанията се извършват след представяне на фактура от изпълнителя, в лева 

по банков път в срок от 60 календарни дни. 
(5). Плащането се извършва в български левове, с платежно нареждане по следната 

банкова сметка, посочена от Изпълнителя: 
BIC: ...................................... 
IBAN: ................................... 
БАНКА: ............................... 

(6). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява писмено ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички 
последващи промени по ал. (5) не по-късно от 7 дни считано от момента на промяната. В 
случай, че Изпълнителят не уведоми Възложителя, счита се, че плащанията са надлежно 
извършени. 

(7). Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, 
Възложителят извършва окончателно плащане към него, след като бъдат представени 
доказателства, че Изпълнителя е заплатил на подизпълнителя/подизпълнителите за 
изпълнените от тях работи, които са приети по реда на чл. 17. 
Чл. 4. Цената на всяка от доставките не може да превишава цените на дребно на съответните 
продукти в търговската мрежа в град Русе към датата на съответната доставка. Изпълнителят 
доставя по оферираните от него цени само в случай, че цената на дребно на съответния 
продукт в търговската мрежа към датата на доставката превишава пределната цена от 
офертата на участника и настоящия договор. В случай, че пазарната цена на съответния 
продукт в град Русе към момента на конкретната доставка е по-ниска от цената, оферирана от 
участника, той е длъжен да достави заявените количества по конкретната доставка на по-
ниските пазарни цени. 
 

                                                          V. КАЧЕСТВО 
Чл. 5. Качеството на хранителните продукти да отговаря на изискванията на нормативната 
уредба, действаща към момента на всяка доставка. 
Чл. 6. Предлаганите продукти да не съдържат генетично модифицирани организми, съгласно 
чл. 4а, ал. 4 от Закона за храните. 
Чл. 7.(1) Всеки доставен продукт да има остатъчен срок на годност не по-малко от 70 % към 
датата на доставка и всяка доставка да бъде придружена с търговски документ, сертификат  за  
качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти, съгласно изискванията на 
Закона за храните и действащите нормативни разпоредби на територията на Република 
България. 
(2) Хранителните продукти ще се доставят в начален срок на годност, в потребителски, а не в 
промишлени опаковки, етикетирани съобразно БДС /на български език/. Ще се спазват 
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специфичните изисквания, поставени от Възложителя в техническите спецификации 
съобразно отделните обособени позиции. 

 
VІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

Чл. 8. (1).Възложителят има право: 
1. Да изисква от Изпълнителя да изпълнява в срок и без отклонения съответните доставки 
съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка. 
2. Да извършва проверка във всеки момент от изпълнението на договора относно качество, 
количества, технически параметри, без това да пречи на оперативната дейност на 
Изпълнителя. 
3. Да задържи съответна част от гаранцията за изпълнение при неизпълнение от страна на 
Изпълнителя на клаузи от договора и да получи неустойка в размера, определен в настоящия 
договор. 
4. Да прави рекламации при установяване доставка на некачествени продукти, които не 
съответстват на техническата спецификация и техническото предложение на Изпълнителя. 
5. Да откаже приемането на част или цялото количество хранителни продукти, както и да 
откаже да заплати съответното възнаграждение, когато Изпълнителят се е отклонил от 
изискванията за доставка, описани в техническата спецификация, докато Изпълнителят не 
изпълни своите задължения съгласно договора. 
6. Да не поръча част от изброения асортимент посочен в описанието на обществената 
поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти са прогнозни, 
приблизително необходими за периода на изпълнение на поръчката. 
7. Да увеличава или намалява количествата, според необходимостите си, но до размера на 
прогнозната стойност по съответната обособена позиция. 
8. Да изисква от Изпълнителя да сключи и да му представи договори за подизпълнение с 
посочените в офертата му подизпълнители. 
(2). Възложителят е длъжен: 
1. Да заплати на Изпълнителя съответното възнаграждение за изпълнената доставка, съгласно 
настоящия договор. 
2. Да не разпространява под каквато и да е форма всяка предоставена му от Изпълнителя 
информация, имаща характер на търговска тайна и изрично упомената от Изпълнителя като 
такава в представената от него оферта. 
3. Да оказва необходимото съдействие на Изпълнителя за изпълнение на предмета на 
настоящия договор. 
 

VІІ. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ 
Чл. 9. (1). Изпълнителят има право: 
1. Да получи уговореното възнаграждение при условията, посочени в настоящия договор. 
2. Да иска от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ необходимото съдействие за осъществяване на работата по 
договора, включително предоставяне на нужната информация за изпълнение на договора. 
(2). Изпълнителят e длъжен: 
1. Изпълнителят е длъжен да изпълнява поръчките в срок и да доставя стоки, отговарящи на 
изискванията за качество, посочени в техническите спецификации на възложителя, които са 
неразделна част от настоящият договор. Изпълнителят се задължава да представи на 
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Възложителя нужните за осъществяване на дейността предмет на договора разрешителни, 
издадени от компетентните органи. 
2. Изпълнителят се задължава да зарежда заявените количества храни на следващия ден след 
получаване на заявка от възложителя. В заявката възложителят ще посочва продуктите и 
количествата за доставка. Доставките се извършват ежедневно между 0.6.30 и 10.30 часа. 
3. Изпълнителят се задължава за предлаганите хранителни продукти да гарантира годността 
на доставените продукти, като ги придружава със сертификат за качество по БДС и срок на 
годност, както и други  документи за качество (напр. документ за произход; декларация за 
съответствие; удостоверение за качество; търговски документ; сертификат за контрол на 
храни от РЗИ; протокол за изпитване от ОДБХ; търговски листове за качество и произход и 
др.). Изпълнителят отстранява за своя сметки всички допуснати неточности в изпълнението 
на договора, като изпълнява незабавно указанията за рекламации на Възложителя, но не по-
късно от два часа. 
4. Изпълнителят се задължава да спазва нормативно определените здравни и хигиенни норми 
по отношение на транспорта и доставката на хранителни продукти. Изпълнителят се 
задължава транспортирането на хранителните продукти от животински или не животински 
произход да се извършва с транспортни средства, за които има издадено „Удостоверение за 
регистрация” за превоз на хранителни продукти. 
5. Изпълнителят се задължава: 

5.1. да изпълнява заявките по артикули; 
5.2. да предлага артикулите в добър търговски вид; 
5.3. да доставя конкретно заявените количества до Възложителя. 

6. Да не предоставя документи и информация на трети лица относно изпълнението на 
поръчката, както и да не използва информация, станала му известна при изпълнение на 
задълженията му по настоящия договор. 
7. Да сключи договор/договори за подизпълнение с посочените в офертата му подизпълнители 
в срок от 3 дни от сключване на настоящия договор и да предостави оригинален екземпляр на 
ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в 3-дневен срок.  
 

 

VІІІ. РЕКЛАМАЦИИ 
Чл. 10. Рекламации за количество и качество се предявяват на Изпълнителя от представител 
на Възложителя – длъжностното лице, натоварено да приема доставките. Отправянето на 
изявлението за рекламация Възложителят може да направи по факс или електронна поща, 
като посочи конкретно количествата и видовете продукти, за които прави рекламация, както и 
в какво се състои тя. В случай на възникнали такива, количеството се допълва от Изпълнителя 
в рамките на съответния ден.  
Чл. 11. Възложителят уведомява Изпълнителя за рекламации относно качеството на 
продуктите. 
Чл. 12. Изпълнителят следва да гарантира пълна подмяна на артикулите с отклонение в 
качеството и да извърши пълна подмяна на хранителните продукти с негодно качество или да 
допълни количествата не по-късно от два часа от предявяване на рекламацията.   

 
ІХ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 
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Чл. 13. (1). Изпълнителят гарантира изпълнението на произтичащите от настоящия договор 
свои задължения с гаранция за добро изпълнение по обособена позиция № 
_______________________  
е в размер на…………..лв /…………………………./, представляващи 5 % от прогнозната 
стойност на поръчката /позицията/ без включен ДДС. 

(2). Гаранцията е представена  под формата на: 
.......................................................................................................  
1.Парична сума по набирателна сметка  
2.Банкова гаранция 
 /Изпълнителят избира една от формите/  

 (3). Сумата на гаранцията за изпълнение се усвоява от Възложителя като обезщетение 
за вредите, причинени от неизпълнението от Изпълнителя на задълженията по договора. 
Банковите разходи по евентуалното усвояване на гаранцията са за сметка на Възложителя. 

(4). Условията и сроковете за задържане на гаранцията за изпълнение са както следва: 
1. Условия: ако в процеса на изпълнение на договора възникне спор между страните, 

който е внесен за решаване от компетентен съд. 
2. Срокове: до решаване на спора с влязло в сила съдебно решение. 
(5). Възложителят освобождава гаранцията за изпълнение на договора, без да дължи 

лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.  
(6) Гаранцията за изпълнение се освобождава от Възложителя и се връща на 

Изпълнителя не по-късно от тридесет (30) календарни дни след датата на изпълнение от 
Изпълнителя на задълженията по договора.  

  
Х. ПРЕДАВАНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО 

Чл. 14. Приемането на извършената работа по чл. 1 се извършва от представители на 
Възложителя.  
Чл. 15. По смисъла на настоящия договор представител на Възложителя е Директорът на ЦДГ 
„Здравец” Русе или длъжностно лице, на което по съответния ред е възложено от Директора 
приемане на хранителни продукти. 
Чл. 16. Приемането на доставките по настоящия договор се удостоверява с подписани и 
подпечатани от представителите на Възложителя документи. 
Чл. 17. Когато Изпълнителят е сключил договор/договори за подизпълнение, работата на 
подизпълнителите се приема от Възложителя в присъствието на Изпълнителя и 
подизпълнителя. 
 

ХІ. ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕКРАТЯВАНЕ И НЕУСТОЙКИ 
Чл. 18. Договорът може да бъде изменен по изключение в случаите, посочени в чл. 43, ал. 2 
ЗОП. 
Чл. 19. Договорът може да бъде прекратен: 

1. С изтичане на уговорения срок. В случай, че към датата на изтичане на срока на 
договора Възложителят не е сключил нов договор за доставка на съответните храни поради 
забавяне в процедурата за възлагане на обществена поръчка със същия предмет за годината, 
следваща срока на действие на настоящия договор, същият следва да се счита продължен до 
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датата на сключване на нов договор с лице, определено за изпълнител на новата обществена 
поръчка; 

  2. По взаимно съгласие на страните, изразено в писмена форма; 
3. По реда на чл. 43, ал. 4 от Закона за обществените поръчки; 
4. Когато са настъпили съществени промени във финансирането на обществената 

поръчка – предмет на договора, извън правомощията на Възложителя, които той не е могъл 
или не е бил длъжен да предвиди или да предотврати – с писмено уведомление, веднага след 
настъпване на обстоятелствата; 

5. Едностранно, без предизвестие, при пълно или частично неизпълнение на 
задълженията на Изпълнителя; 

6. Когато доставените количества повече от два пъти не отговарят на изискванията на 
Възложителя, посочени в конкретните заявки. 

7. Едностранно от Възложителя без предизвестие, когато изпълнителят използва 
подизпълнител, без да е декларирал това в офертата си, или използва подизпълнител, който е 
различен от този, посочен в офертата му; 

8. Едностранно от Възложителя без предизвестие, когато изпълнителят бъде обявен в 
несъстоятелност или когато е в производство по несъстоятелност или ликвидация. 

9. Едностранно от Възложителя, без предизвестие, в случай, че по съответната 
обособена позиция, за която е сключен договорът бъде достигната посочената прогнозна 
стойност в процедурата. 
Чл. 20. При прекратяване на договора в случаите на т. 5, 6 и 7 на предходния член 
Възложителят задържа внесената гаранция за изпълнение. 
Чл. 21.(1) Изпълнителят дължи неустойка на Възложителя в размер на 10% на ден от 
стойността на заявеното количество, което не е доставено в сроковете по договора.  
(2) При пълно неизпълнение на задълженията си Изпълнителят дължи неустойка в размер на 
10 % от прогнозната стойност на съответната обособена позиция. 
(3) При частично неизпълнение или лошо изпълнение Изпълнителят дължи неустойка в 
размер на 10 % от стойността на неизпълнената / лошо изпълнената част от договора. 
(4) При нарушаване на изискванията за доставяне на продуктите в посочения часови диапазон 
и при нарушаване на здравните и хигиенните изисквания към храните, Изпълнителят дължи 
неустойка в размер на 20 % от стойността на  количествата храни по конкретната доставка. 
(5) Дължимата неустойка се приспада от фактурираната за доставката сума. 
 

ХІІ. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
Чл. 22. Всички съобщения, предизвестия и нареждания, свързани с изпълнението на този 
договор и разменяни между Възложителя и Изпълнителя, са валидни, когато са изпратени по 
пощата (с обратна разписка), по факс, електронна поща или предадени чрез куриер срещу 
подпис на приемащата страна. 
Чл. 23. Когато някоя от страните е променила адреса си, без да уведоми за новия си адрес 
другата страна, съобщенията ще се считат за надлежно връчени и когато са изпратени на 
стария адрес. 
Чл. 24. Всички спорове по този договор ще се уреждат чрез преговори между страните, а при 
непостигане на съгласие  –  ще се отнасят за решаване от Районен съд – Русе или Окръжен съд 
– Русе, с оглед правилата на родовата компетентност. 
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Чл. 25. За всички неуредени в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото 
законодателство. 
Чл. 26. Нито една от страните няма право да прехвърля правата и задълженията, произтичащи 
от този договор, на трета страна, освен в случаите по чл. 43, ал. 7 ЗОП. 
 

Неразделна част от настоящия договор са: 
 

1. Техническата спецификация  –  приложение № 1 към настоящия договор. 
2. Ценовото предложение на участника, избран за изпълнител –  приложение № 2 към 
настоящия договор. 
3. Техническо предложение за изпълнение на поръчката на участникът,  избран за 
изпълнител –  приложение № 3 към настоящия договор. 
 

Настоящият договор се сключи в два еднообразни екземпляра  –  по един за всяка от 
страните. 
 

 
 

За Възложител:                                           За Изпълнител: 
 

Лиляна Ангелова:........................    …………………………  
Директор на ЦДГ „Здравец” Русе    ………………………… 
 
Евдокия Варамезова:................................ 
Счетоводител на ЦДГ „Здравец” Русе 
 
 

 

 

 

 

 

 


