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АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП  

 Номер на обявата: 01 

  

 Възложител: ОБЩИНА АЛФАТАР 

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 00290 

Адрес: гр.Алфатар 7570, ул.“Йордан Петров“ 6 

Лице за контакт Павлина Димитрова Друмева 

Телефон: 086 811 623 

E-mail: obshtina_alfatar@abv.bg 

Достъпът до документацията за поръчката е ограничен: [] Да [Х] Не 

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

[] Друг адрес: (моля, посочете друг адрес) 

Приемане на документи и оферти по електронен път: [] Да [Х] Не 

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

 

Предмет на поръчката: „Доставка на хранителни продукти за  Център за настаняване от 

семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства гр.Алфатар за 2019г.” 

 

 
Кратко описание: Избор на изпълнител за доставяне на хранителни продукти за нуждите на Център 

за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства гр.Алфатар за 2019г. 

Хранителните продукти включват:Хляб и хлебни изделия; Месо, месни продукти и яйца; Риба; 

Мляко и млечни продукти; Пресни плодове и зеленчуци; Други хранителни продукти; Подправки; 

Консервирани продукти.  

Средствата са осигурени от  Централния и местен  бюджет. 

В рамките на обществената поръчка,  Изпълнителят следва да извърши периодични доставки на 

хранителни продукти за нуждите на ЦНСТ. Вида, количеството на отделните хранителни продукти, 

следва да отговарят на посочените изисквания в Техническата спецификация и количествената 

сметка към нея. 

Обем на поръчката : Обемът на доставките ще бъде в зависимост от нуждите на възложителя през 
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периода на изпълнение на договора.  Хранителните продукти, които следва да се доставят са 

изброени в приложените таблици към Техническата спецификация. Доставката следва да включва 

всички видове хранителни продукти, изрично посочени в таблицата на хранителните продукти, 

заедно с отразеното количество за всеки от тях. 

 Възложителят не поема задължение да заявява доставка на хранителни продукти в случай, че 

такава нужда не е възникнала.  

            Срок за изпълнение:  от 01.02.2019г. до 31.12.2019г. Срокът за изпълнение на доставка е до 24 

часа след получаване на заявката на Възложителя по телефон или електронна поща. 

 При  установени  несъответствия с изискванията на Възложителя  в количеството и/или 

качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставката и/или след извършването 

й, изпълнителят следва в най-кратък срок  да отстрани същите, но не по дълъг от 6 часа. 

 

Място на извършване: Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични 

разстройства гр.Алфатар,  намиращ се на ул. „Христо Ботев” № 3 в гр. Алфатар, Община Алфатар. 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 19 700.00 /деветнадесет хилади и 

седемстотин / лева  

  

Обособени позиции (когато е приложимо): [] Да [Х] Не 

 

 Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 

в т.ч.: 

       Участник при възлагане на обществената поръчка може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, което отговаря на 

изискванията, предвидени в Закона за обществените поръчки (ЗОП) и на изискванията на 

Възложителя, посочени в настоящите указания. 

         В случай, че участникът е обединение, следва да представи 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. 

        Забележка: В договора за обединение задължително се посочва разпределението на 

дейностите и отговорността между партньорите, съгласно предмета на обществената поръчка, 

както и ангажимент същите лица да останат в обединението до крайния срок на изпълнение на 

договора. Не се допускат промени в състава на обединението след подаване на офертата. 

Когато участник в обществената поръчка е обединение, което не е юридическо лице, се прилага 

разпоредбата на чл.59, ал.6 от ЗОП и  участникът трябва да представи регистрация по Закона за 

регистър БУЛСТАТ на обединението, при подписване на договор за услуга. Лице, което участва в 

обединение – участник в поръчката, не може да представя самостоятелна оферта.          

Възлагането на работи на подизпълнители е допустимо само ако участникът приеме, че отговаря 

за действията, бездействията и работата на посочените подизпълнители като за свои действия, 

бездействия и работа. 

Подизпълнителите трябва да отговарят на съответните критерии за подбор съобразно вида и 

дела от поръчката, който ще изпълняват, и за тях да не са налице основания за отстраняване от 

процедурата. 

Всеки участник има право да представи само една оферта. 

Офертата и документите към нея трябва да бъдат представени на български език. Ако 

участникът представя документи на чужд език, същите трябва да бъдат придружени с превод на 

български език. 

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

възложителя условия. 
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Представените образци в документацията за участие и условията, описани в тях, са 

задължителни за участниците. 

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

съгласно актуалното състояние или от изрично упълномощени за това лица. Във втория случай се 

изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на такива функции. 

Копията на документите трябва да бъдат заверени от участника или законния му представител с 

гриф „Вярно с оригинала”, подпис и печат. 

При писмено искане, направено до три дни преди изтичането на срока за получаване на оферти, 

възложителят публикува писмени разяснения по условията на обществената поръчка в профила на 

купувача, най-късно на следващия работен ден. 

Разходите за изработването на офертите са за сметка на участниците. 

 

Изисквания за личното състояние: В съответствие с чл.54, ал.1, т.1-5 и т.7 от ЗОП Възложителят 

отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена поръчка участник, за когото са налице 

обстоятелствата.  

Основанията по ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за лицата, които представляват участника.     

Декларацията за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т. 3-5 от ЗОП се подписва от лицето, което може 

самостоятелно да го представлява (когато участникът се представлява от повече от едно лице). 

Участниците попълват Декларации Образец №2 (от името на лицата, които представляват участника) 

и Образец №3, а за доказване на тези обстоятелства, участникът, избран за изпълнител, представя 

съответните документи, описани в чл.58 от ЗОП. Възложителят няма да изисква представянето на 

документите по чл.58, ал.1, когато обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен 

регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентен орган на възложителя 

по служебен път. 

Участник, за когото са налице основания по посочените по-горе обстоятелства, има право да 

представи доказателства, съгласно чл.56, ал.1, т.1-3 от ЗОП, че е предприел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. За тази цел 

участникът може да докаже, че: 

1. е погасил задълженията си по чл.54, ал.1, т.3, включително начислените лихви и/или глоби или, че 

те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички вреди, настъпили в 

резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е съдействал на компетентните 

органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, организационни и кадрови мерки, чрез 

които да се предотвратят нови престъпления или нарушения.            

 

 
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [НЕ] 

  

Икономическо и финансово състояние: [НЕ] 

  

Технически и професионални способности: 

1. Участникът да разполага минимум с едно собствено или наето транспортно средство, 

регистрирано в ОДБХ. 

2. Участникът да има регистрация за търговия с храни в страната в ОДБХ по местонахождение на 

обекта. За целта се представя удостоверение или  се  посочва съответния публичен регистър.  

3. Участникът да има внедрена и поддържана система за управление на безопасността на храните 

или система за анализ на опасностите и критичните контролни точки, съгласно чл.18 от Закона за 

храните. За целта се представя сертификат или друг документ, издаден от акредитирани лица за 

управление на качеството. 

 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 
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[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

увреждания или за лица, чиято основна цел е социалното интегриране на хора с 

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

[] Изпълнението на поръчката е ограничено в рамките на програми за създаване на 

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [х] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[] Най-ниска цена  

  

Показател за оценка: „Брой седмични доставки”      Тежест: 50 

Показател за оценка: „Ценово предложение”            Тежест: 50 

 

 

Срок за получаване на офертите: 

Дата: 25.01.2019г.                                                  Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: 25.05.2019г.                                                 Час: (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: 28.01.2019г.                                                  Час: (чч:мм) 09:00 

 

 

  

Място на отваряне на офертите: Сградата на Община Алфатар, гр. Алфатар, ул.“Йордан Петров“ 6 

  

 

 

Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  

европейските фондове и програми:  [] Да [  Х ] Не         

   

  

 

 

 Друга информация (когато е приложимо): Предложението за изпълнение на поръчката и Ценовата 

оферта на участника следва да бъдат съобразени с представената в техническата спецификация 

таблица на хранителни продукти, включваща видовете продукти и приложените относно тях 

пределни единични цени в лева без ДДС. Същите следва да бъдат доставени в срок до 24 часа от 

получаване на заявка на Възложителя по телефон или ел.поща.   

Транспортните средства, които са на разположение на участника за срока на договора за 

превоз на хранителни продукти от животински или неживотински произход  да отговарят на 

санитарно - хигиенните изисквания за доставка на хранителни продукти. Всеки един от автомобилите 

да бъде регистриран в ОДБХ.  
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  Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията заложени в 

Техническата спецификация.  

При  установени  несъответствия с изискванията на Възложителя  в количеството и/или 

качеството на доставените хранителни продукти към момента на доставката и/или след извършването 

й, изпълнителят следва в най-кратък срок  да отстрани същите, но не по дълъг от 6 часа. 

Описаните количества продукти в Техническите спецификации са прогнозни и не ангажират 

Възложителя с цялостното им усвояване при сключването на договор. Количествата служат за 

определяне на общата стойност при класирането на участниците. Възложителят си запазва правото да 

ги увеличава и/или намалява в зависимост от конкретно възникналите нужди. В този смисъл 

Възложителят има право, в срока на действие на договора, да не заяви пълен обем дадено прогнозно 

количество стока, както и да заявява доставка на стоки след достигане на посочените за тях 

прогнозни количества, до достигане на общата стойност на договора. 

Вида, количеството и пределните единични цени на отделните хранителни продукти следва да 

отговарят на  приложената таблица на хранителни продукти и максимално допустимата обща 

предлагана цена. 

   

 

МЕТОДИКА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ  НА КОМПЛЕКСНАТА ОЦЕНКА 

Комплексната оценка се определя на базата на общ брой точки, получени от сумирането на 

получените точки по всеки показател.  

Максималната възможна комплексна оценка е 100 (сто) точки и се определя по следната 

формула: 

КО = Д+Ц 

където:  

КО – комплексна оценка (максималният брой точки – 100 (сто) 

Д – полученият брой точки по показател «Брой седмични доставки». Максимален брой точки 

– 50 (петдесет) 

Ц – полученият брой точки по показател „Ценово предложение“ . Максимален брой точки – 

50 (петдесет) 

Показател «Брой седмични доставки» /Д/ е показател отразяващ  тежестта на предложените от 

участика с посочен брой седмични доставки на хранителни продукти. Имайки предвид спецификата 

на социалната услуга, максимален брой точки – 50,  получава  оферта с предложени най-голям брой 

доставки на хранителни продукти седмично. 

Точките за останалите участници се определят по следната формула: 

Д= (Аmax/Ai) х 50, където 

Аmax – представлява най-големият брой седмични доставки на хранителни продукти; 

Ai – представлява брой седмични доставки на хранителни продукти, предложени от i –тия участник. 

 

Показател  „Ценово предложение“ / Ц / е показател отразяващ  тежестта на предлаганата цена за 

изпълнение на поръчката. Максимален брой точки – 50,  получава  оферта с предложена най-ниска 

цена за доставените количества хранителни продукти. 

Точките за останалите участници се определят в съотношение към най-ниската цена  по следната 

формула: 

ЦП = (Аmin/Ai) х 50, където 

Аmin – представлява най-ниската предложена цена за изпълнение на поръчката; 

Ai – представлява предложената цена за изпълнение, предложена от i –тия участник. 

 

Крайното класиране на участниците е по следната формула: КО = Д+Ц 

 Ако участникът няма предложение по един от показателите се декласира; 

 На първо място се класира участникът, с най-висока комплексна оценка; 

 Оценките по отделните показатели се представят в числово изражение с точност до втория 

знак след десетичната запетая. Максималната комплексна оценка, която може да получи една 

оферта е 100 (сто) точки; 
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 Оценката на ценовите предложения се извършва след оценяване на техническото 

предложение; 

 Участникът, класиран на от Комисията на първо място се определя за изпълнител; 

 В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни когато избраният 

критерий е „икономически най-изгодна оферта”, за икономически най- изгодна се приема тази 

оферта в която се предлага най-ниска цена.  

 Ако икономически най-изгодната оферта не може да се определи и по –горе предвидения ред, 

комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на 

първо място оферти; 

 Класирането на участниците се извършва по низходящ ред на получената Комплексна оценка, 

като на първо място се класира участникът, получил най-много точки за изпълнение на 

поръчката. 

 

          Начин на плащане: Отложено плащане в срок предложен в офертата от изпълнителя, но не по-

малко от 20 дни от датата на фактуриране по посочена  банкова сметка на изпълнителя, представена 

фактура и приемо-предавателен протокол за извършените доставки на храна. 

           Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 120 календарни дни, считано 

от крайната дата за получаване на офертите. 

          Документите, свързани с участието в процедурата, се представят от кандидата или от 

участника, или от упълномощен от него представител - лично или чрез пощенска или друга 

куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка на адрес гр. Алфатар, Община Алфатар, 

ул. "Йордан Петров" № 6, деловодство. 

 Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочват: 

 - наименованието на кандидата или участника, включително участниците в обединението, 

когато е приложимо; 

 - адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес; 

 - наименованието на поръчката 

 

      Всяка оферта трябва да съдържа: 

Списък на документитe в офертата - формат на участника 

Административни сведения за участника – Образец №1 

Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – Образец №2 

Декларация за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП  – Образец №3 

Списък на техническото оборудване – Образец №4 

Декларация по чл.66, ал.1 от ЗОП, за подизпълнители – Образец №5 

Декларация от подизпълнители – Образец №5-А 

  Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.1, 2 и 7 от ЗОП – 

Образец №2 

 Декларация от подизпълнителите за обстоятелствата по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП  –    

Образец №3 

Декларация за приемане на договора – Образец №6 

Декларация за конфиденциалност  – Образец №7 

Предложение за изпълнение на поръчката - Образец №8 

Ценово предложение – Образец №9 

 

 Изискуемите документи към офертата е необходимо да бъдат представени в оригинал. 

Изключение правят сертификати, удостоверения и други приложими документи, издадени от други 

институции, които се представят заверени вярно с оригинала, с подпис и печат. 

 Гаранцията обезпечаваща изпълнението на договора е в размер на 3 % от стойността на 

договора без включен ДДС. 

Гаранцията се предоставя в една от следните форми: 

 - парична сума; 

 - банкова гаранция; 

 - застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на 

изпълнителя. 

 Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение или 
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за авансово предоставените средства. 

 Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са указани в Договора 

за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и Изпълнителя.  

 При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната сума се внася по 

сметка на Община Алфатар: 

ПИБ офис Дулово 

IBAN BG 68FINV91503316653651 

BIC FINVBGSF 

 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде банкова гаранция, тогава това 

трябва да бъде безусловна, неотменима и изискуема при първо писмено поискване, в което 

Възложителят заяви, че изпълнителят не е изпълнил задължение по договора за възлагане на 

обществената поръчка. Със срок на валидност на банковата гаранция най-малко 30/тридесет/ дни 

след изтичане срока на договора. 

 Когато участникът избере гаранцията за изпълнение да бъде застраховка, която обезпечава 

изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя, срокът на валидност на застраховката 

трябва да бъде най-малко 30/тридесет/ дни след изтичане срока на договора. 

 Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за периода, през 

който средствата законно са престояли при него. 

За нерегламентираните в настоящите указания и документация условия по провеждането на 

процедурата се прилагат разпоредбите на ЗОП и подзаконовите нормативни актове по прилагането 

му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно предмета на 

поръчката. 

Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения изпълнител в срок до 30 

дни от датата на определяне на изпълнителя. 

Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, когато избраният 

за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за сключването му в определения от 

възложителя срок, без да посочи обективни причини. 

 
 
Дата на настоящата обява 

Дата: 17.01.2019 г. 

 Възложител 

Трите имена: ЯНКА СТОЯНОВА ГОСПОДИНОВА 

Длъжност: КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 


