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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ – ЯКИМОВО 
3640 с. Якимово     тел.09742/2323,09742/9900 

ул.”Европа” № 8    факс 09742/9900,9906 

e-mail: qkimovo@net-surf.net 

 

 

 
 

           ОДОБРИЛ: ............................................ 

                            ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ 

                                                                                  КМЕТ НА ОБЩИНА ЯКИМОВО 

                 ДАТА:11.08.2017 г. 

 

 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

за участие в обществена поръчка по реда на глава 26 от ЗОП 

чрез събиране на оферти с обява  с предмет  

„Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“ 

 

                                                                          

 

I. ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА 

 

1. Настоящата обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на глава 

26 от ЗОП, вр. с чл.20, ал.3, т.2 от Закона за обществените поръчки се провежда във връзка с 

необходимостта от избор на изпълнител за извършване на доставка на хранителни продукти 

за нуждите на община Якимово – Домашен социален патронаж . 

 

2. Предмет на обществената поръчка: „Доставка  на  хранителни  продукти за 

нуждите на община Якимово” 

Предметът на поръчката обхваща периодични доставки на  различни видове 

хранителни  продукти за нуждите на предоставяни от община Якимово услуги: 

1) Дейност 1 – доставка на хранителни продукти за нуждите на Домашен социален 

патронаж в Община Якимово и 

2) Дейност 2  - доставка на хранителни продукти за реализиране на дейностите, 

съгласно Процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 

BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на топъл обяд-2016-2019”, по която Община Якимово 

се явява бенефициент. 

Хранителните продукти следва да се доставят съгласно условията, описани в 

техническата спецификация и проектодоговора в настоящата документация.  

3. Прогнозна стойност на поръчката: 50 000 лв. (петдесет хиляди лева) без ДДС и 

включва всички разходи, свързани с качественото и срочно изпълнение на поръчката. 

Стойността е определена на база на стойността на разходите за текущата година за 

обезпечаване на доставките по т.1 и стойността на отпуснатите средства за финансиране на 

дейността по т.2. 
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Посоченото представлява прогнозна стойност на всички доставки в рамките на действие 

на сключения с изпълнителя договор. Всяка конкретна доставка ще се извършва по заявка и 

ще се разплащан на база на доставените количества и оферираните от изпълнителя 

единични цени за доставка на съответния артикул, поръчката се определя в лева без ДДС и 

се предлага от участника в ценовото му предложение.  

При изготвяне на своите оферти, участниците следва да оферират единични цени, които 

са не по-високи от актуалните цени на едро съгласно бюлетина на САПИ за област Монтана,  

актуален към дата не по-ранна от 01.08.2017 г.  

4. Източник на финансиране – Предметът на доставка по настоящата обществена 

поръчка се финансира, както следва 

- за нуждите на Домашен социален патронаж - от общинския бюджет 

- за нуждите на реализиране на дейностите, съгласно Процедура на директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05FMOP001-3.002. „Осигуряване на 

топъл обяд-2016-2019”  – финансирането е осигурено съгласно договор за безвъзмездна 

финансова помощ  от Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, чрез 

Агенция за социално подпомагане и Оперативна програма за храни и/или основно 

материално подпомагане 

Плащанията се извършват по банков път на база реално извършени доставки, съгласно 

условията, посочени в проекта на договор и офертата на класирания на първо място 

участник. 

5. Срок за изпълнение на поръчката:  

За дейност 1 –  1 /една/ година от датата на сключване на настоящия договор 

За дейност 2 –   до изпълнение на дейностите по схемата за предоставяне на топъл 

обяд, но не по-късно от крайната дата, определена от финансиращия орган 

     

  6. Място на изпълнение на поръчката: Изпълнителят следва да достави 

хранителните продукти до община Якимово на адрес: 3640 Якимово,ул.”Г.Димитров”№104 

Домашен социален патронаж 

 

    7. Обособени позиции: Не.  

         8. Участниците представят само по една оферта. Варианти на офертата не се приемат. 

Офертата се изготвя в съответствие с указанията и условията, посочени в документацията за 

участие, обявата и съгласно приложените образци. 

  9. Срокът за валидност на офертата на участника трябва да е не по-малък от 6 /шест/ 

месеца, считано от крайния срок за получаване на офертите.    

         Срокът на валидност на офертите е времето, през което участниците са обвързани с 

условията на представените от тях оферти. Участник, който представи по-кратък срок на 

валидност на офертата си се отстранява от участие.   

         10. Език на офертата - Офертата и всички приложения към нея се представят на 

български език. Всички документи в офертата, които не са на български език се представят 

и в превод.                               

            11. Техническа спецификация за изпълнение на поръчката: 
  

 
 

№ Название 
Мярка 

Единична цена с 

ДДС 

 “Мляко и млечни продукти”- ВАКУУМИРАНИ   
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Забележка:  Продуктите да са без добавки от продукти на 

растителна основа 

1 Мляко  кисело –2% 0,400 кг Бр.  

2 
Мляко  кисело – 3,6 % масленост – трайност 20 дни 

0,400 кг 
Бр.  

3 Сирене от краве мляко   Кг.  

4 Сухо мляко - чувал.  трайност 4 месеца Кг.  

5 Кашкавал от краве мляко Кг.  

6 Маргарин 0,500 кг Кг.  

 

 

“Месо, месни продукти и риба” 
 

  

1 Кайма – смес телешко и свинско( 50 / 50)- замразена Кг.  

2 Кебaпче – 70 гр. бройката от свинско и телешко -замразена Бр.  

3 Кюфте – 70 гр. бройката от свинско и телешко -замразена Бр.  

4 Кренвирши – пушени,телешки Кг.  

5 Наденица - варено пушена от свинско и телешко Кг.  

6 
Риба –чистена без глави 

 хек -замразена 
Кг.  

7 Наденица сурова за скара от свинско и телешко -замразена Кг.  

8 Хамбурски салам /в естествено черво/ Кг.  

9 Разфасовка свинско –обезкостен бут -замразена Кг.  

10 Разфасовка свинско – ребрени пържоли- замразена Кг.  

11 Пиле замразена Кг.  

12 Пиле дробчета -замразена Кг.  

 13 Пилешки пържоли от бут по 0,20кг. -замразена Кг.   

14 Пилешки бутчета -замразена Кг.   

15 Пиле плешка- замразена Кг.   

 “Бакалия и консерви“   

1 Брашно  бяло Кг.  

2 Дафинов  лист –по 0,01кг. Бройката Бр.  

3 Джоджен – сух по 0,01кг. бройката Бр.  

4 Захар Кг.  

5 Кимион по 0,01кг. бройката Бр.  

6 Чубрица по 0,02кг. бройката Бр.  

7 Леща Кг.  

8 Ориз Кг.  

9 Олио слънчогледово Л.  

10 Оцет – 0,7л. бройката Бр.  

11 Сол Кг.  

12 Стар  боб Кг.  

13 Фиде по 0,5кг. бройката Бр.  

14 Черен пипер по 0,01кг. бройката Бр.  

15 Яйца – размер “М” Бр.  

16 Дом. юфка – 0,200 кг кутия  

17 Макарони Кг.  

18 Нишесте – 0,060 кг Бр.  

19 Червен пипер по 0,01кг. бройката Бр.  
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20 Кус – кус 0,500 кг Бр.  

21 Грухана пшеница – 0,500 кг Кг.  

22 Грис – 0,500 кг Бр.  

23 Краставици  - буркан 0,680 Бр.  

24 Домат  - буркан 0,680 Бр.  

25 Паприкаш-буркан 0,680 Бр.  

26 Грах-буркан 0,680 Бр.  

27 Зелен фасул-буркан 0,680 Бр.  

28 Лютеница – буркан 5,00 кг. Бр.  

29 Компот праскова – 0,680 Бр.  

30 Компот слива – 0,680 Бр.  

31 Сух чесън 0,01 кг Бр.  

32 Мармалад – 10 кг сандъче Бр.  

 
„Зеленчуци” 

 
  

1 Картофи Кг.  

2 Зеле Кг.  

3 Лук кромид Кг.  

4 Моркови Кг.  

5 Домати Кг.  

6 Чушки Кг.  

 
„Хляб и хлебни изделия” 

 
  

1. Хляб – бял, 500гр. Бр.  

2. Хляб – типов – 600гр. Бр.  

3. Кифла с мармалад – 300 гр. Бр.  

4. 

 
 Козунак – 400 гр. Бр.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Целта на поръчката е зареждане с качествени храни и хранителни продукти на 

Община Якимово. Доставяните продукти следва да отговарят на санитарно-хигиенните и 

стандартизационни изисквания и да бъдат придружени със сертификати за качество и 

сертификат за произход.  

Доставяните хранителните продукти следва да отговарят на изискванията на Закона 

за храните и подзаконовите актове по прилагането му. Хранителни продукти следва да са в 

съответствие с цялата действаща нормативна уредба относно производството, преработката 

и търговията с хранителни продукти, включително и следните наредби: Наредба № 6 от 

10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3-7 години в детски заведения, 

Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството 

на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на 

дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни, 

предлагани при организирани мероприятия за деца; Наредба № 1/26.01.2016 г. за хигиената 

на храните; Наредба № 16/28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци; Наредба за изискванията към плодовите 

конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени; Наредба за 

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

консумация от човека; Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално 

допустимите количества на някои замърсители в храните; Наредба №  16 за хигиенните и 

ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено 
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бързоразвалящите се хранителни продукти; Наредба за изискванията към бързо замразените 

храни; Наредба №  1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца за консумация; 

Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо 

и черен дроб от домашни птици; Наредба за изискванията за етикетирането и представянето 

на храните. 

             Посочените количества в техническата спецификация са прогнозни и не обвързват 

Възложителя със задължение за изпълнение в пълен обем. Изпълнението ще се извършва по 

количества, посочени в конкретни заявки. Mоже да възникне необходимост от доставка на 

по-голямо количество хранителни продукти или да не се доставя до размера на посоченото. 

Окончателната цена, по която се извършва плащането, ще се определя на базата на цените в 

офертата, която е неразделна част от сключения договор, и действително доставените 

количества.  

Изпълнителят се задължава да достави заявените количества до 48 часа от 

получаване на конкретна заявка. 
             Доставката на хранителните продукти следва да се извършва с транспорт на 

изпълнителя, снабден с необходимото оборудване, отговарящ на изискванията за превозване 

на съответните продукти съгласно действащото законодателство. 

            Доставката се извършва след подадена заявка от определени от възложителя лица 

след сключване на договора. Заявките се подават в писмен вид. Възложителят, съобразно 

конкретните си нужди, може да промени допълнително периодичността на доставките на 

определени хранителни продукти. 

В случай, че доставката не е получена се съставя протокол от съответното определено 

лице и ще се търсят неустойки, предвидени в договора.  

          Доставените хранителни продукти трябва да отговарят на следните изисквания: 

1. Да са с доказан произход; 

2. Да отговарят на нормативно установените изисквания за качество и за 

безопасност при употреба от крайни потребители; 

3. Целостта на опаковките на пакетираните стоки да е запазена. Опаковките да не 

създават условия за замърсяване на хранителните продукти или за преминаването 

на опасни за здравето вещества; 

4. Да са етикетирани и маркирани съгласно действащата нормативна уредба;  

5. Да отговарят на санитарните, ветеринарно-санитарните, хигиенните и други 

норми, установени от действащото в Република България законодателство и/или 

издадени от специализирани държавни контролни органи. 

Горепосочените обстоятелства се доказват с документи, издадени от компетентни 

държавни органи - Агенция по безопасност на храните. 

При доставките следва да се представят сертификати за качеството на продуктите и 

сертификат за произход, като изпълнителят поема ангажимента да следи партидния номер 

на доставените храни да отговаря на този от сертификата. Продуктите трябва да са в срок на 

годност. В деня на доставката хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на 

годност не по-малко от 80 % от целия им срок на годност, посочен от производителя. Това 

изискване ще се контролира при приемането на стоката по места от домакинките на 

филиалите. В случай на отклонение веднага се съставят протоколи, потвърждаващи 

установените несъответствия, а изпълнителят следва да достави продукти, отговарящи на 

изискванията на възложителя до един час, считано от установяване на несъответствието.  

           Доставяните хранителни продукти да бъдат с изисквания грамаж и опаковка,посочени 

от Възложителя. 

           Изпълнителят трябва да гарантира добър търговски вид на предлаганите артикули.  
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           Изпълнителят е длъжен да извърши пълна подмяна на артикулите, доставени с 

отклонение от изброените в техническата спецификация изисквания. 

 

Специфични изисквания: 

 Предлаганото месо от свине, едри и дребни преживни животни, телешко месо и 

месо от птици, трябва да е добито от здрави животни, в одобрени предприятия съгласно 

изискванията на Приложение ІІІ на Регламент (ЕО) № 853 / 2004. 

            Месото да е без видими тлъстини, сухожилия и кости. 

            Предлаганите кисело и прясно мляко, сирена и други млечни продукти да бъдат без 

добавени растителни мазнини.  

 

             Пресните плодове и зеленчуци, посочени в чл.7, ал.2 и ал.3 от Наредба № 16 от 

28.05.2010 г. на МЗХ - ябълки, цитрусови плодове, салати, зеле, праскови, круши, ягоди, 

сладки пиперки, десертно грозде, домати, трябва  да отговарят на изискванията за качество в 

съответствие със специфичен стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент № 

543/2011 и Наредба № 16 от 28.05.2010  г. на  МЗХ, СПС клас 1. 

             Пресните плодове и зеленчуци, за конто не съществуват специфични стандарти за 

предлагане на пазара, трябва да отговарят на изискванията за качество в съответствие с  

общия стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент № 543/2011 и чл.7, ал.4  на 

Наредба № 16 от 28.05.2010 г. на  МЗХ, ОПС. 

             Доставяните пресни плодове и зеленчуци трябва да са зрели, твърди, без гъбични 

поражения, без набивания и повреди. Не се допуска доставката на загнили, развалени и 

негодни за консумация плодове и зеленчуци. 

       Различните видове зеленчукови консерви трябва да отговарят на съответните ТД на 

производителите, без оцветители и подсладители, с ненарушена херметичност и признаци 

на бомбаж. 

       Конфитюрите и мармалада трябва да отговарят на Наредбата за изискванията към 

плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени. 

            Хлябът трябва да не съдържа оцветители. Доставеният хляб да е произведен в деня 

на доставката. 

Варивата трябва да отговарят на следните изисквания: ТД на производителя, с 

нормално развити цели и здрави зърна, с типичен цвят и присъщи за сорта и типа форма и 

големина, без начупени зърна и увредени от вредители, чисти и без наличие на чужди 

примеси, да нямат неспецифичен мирис и/или вкус, без живи или мъртви вредители. 

            Какаото следва да отговаря на Наредбата за изискванията към какаото и шоколадовите 

продукти. Захарта следва да бъде "Рафинирана бяла захар" или "Екстра бяла захар" и да 

отговаря на Наредбата за изискванията към захарите, предназначени за консумация от 

човека. Солта следва да отговаря на Наредбата за изискванията към състава и 

характеристиките на солта за хранителни цели. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

II. КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ. 

 

             Възложителят ще определи изпълнителя на обществената поръчка въз основа на 

оценка на офертите по критерия „най-ниска цена“ съгласно чл.70, ал.2, т.1 от Закона за 

обществените поръчки. 

            За настоящата процедура критерият „най-ниска цена“ представлява  най-ниската цена 

без ДДС, предложена от участника, която включва всички разходи за опаковка, доставка и 



7 

 

транспорт, вкл.товаро-разтоварни разходи, до мястото на доставка по процедурата, разходи 

за труд, печалба и др.  

            На първо място се класира участникът, който е предложил най-ниска цена. 

            В случай, че предложените цени на две и повече оферти са еднакви, комисията 

провежда жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти. 

 

 

III. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПОРЪЧКАТА 

           1. Общи изисквания към участниците 

 

В настоящата обществена поръчка участник може да бъде всяко българско или 

чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго 

образувание, което има право да изпълнява доставки съгласно законодателството на 

държавата, в която е установено, които отговарят на условията посочени в Закона за 

обществени поръчки и предварително обявените изисквания на Възложителя в обявлението 

и документацията за участие в процедурата.  

  В случай, че участникът е обединение, възложителят няма изискване за определена 

правна форма на обединението за участие в настоящата обществена поръчка. 

  В процедурата за възлагане на обществена поръчка едно физическо или юридическо 

лице може да участва само в едно обединение. 

 Лице, което участва в обединението или е дало съгласие и фигурира като 

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

 Участниците се представляват от законните си представители или от лице, 

упълномощено да представлява участника в настоящата процедура с нотариално заверено 

пълномощно.  

   

2. Лично състояние на участниците 

За участниците в процедурата следва да не са налице обстоятелства по чл. 54, ал.1, и 

чл.55, ал.1 от ЗОП. 

От участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка се отстраняват 

кандидат или участник, за които са налице обстоятелствата по чл. 54, ал.1, и чл.55, ал.1 ЗОП, 

както следва: 

Участникът е:  

1. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление по чл. 

108а, чл. 159а - 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 - 217, чл. 219 - 252, чл. 253 - 260, чл. 301 - 307, 

чл. 321, 321а и чл. 352 - 353е от Наказателния кодекс; 

2. е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за престъпление, 

аналогично на тези по т. 1, в друга държава членка или трета страна; 

3. има задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски по смисъла на чл. 

162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и лихвите по тях, към 

държавата или към общината по седалището на възложителя и на кандидата или участника, 

или аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, освен ако 

е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е 

по акт, който не е влязъл в сила; 
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4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5; 

5. е установено, че: 

а) е представил документ с невярно съдържание, свързан с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

б) не е предоставил изискваща се информация, свързана с удостоверяване липсата на 

основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор; 

6. е установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, че 

при изпълнение на договор за обществена поръчка е нарушил чл. 118, чл. 128, чл. 245 и чл. 

301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения, установени с акт на компетентен 

орган, съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е 

установен; 

7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде отстранен. 

8. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен; 

9. лишен е от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно 

законодателството на държавата, в която е извършено деянието; 

10. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, когато 

нарушението е установено с акт на компетентен орган; 

11. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка или 

на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до предсрочното му 

прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с изключение на 

случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от стойността или обема на 

договора; 

12. опитал е да: 

а) повлияе на вземането на решение от страна на възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация, или 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

При подаване на офертата участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по-

горе с декларации.  

При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за 

изпълнител, е длъжен да представи актуални документи, удостоверяващи декларираните 

обстоятелства по чл.54 и чл.55 от ЗОП. 

 

3. Минимални изисквания за икономическо и финансово състояние 

 

В настоящата обществена поръчка възложителят не поставя изисквания към 

финансовото и икономическото състояние на участниците. 
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4. Минимални изисквания за технически и професионални способности 

1. През последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, 

участниците трябва да имат успешно изпълнени минимум 1 (една) доставка, която е 

идентична или сходна с предмета на обществената поръчка. 

2. Участниците трябва да разполагат минимум с 1 (един) обект за производство или 

търговия с хранителни продукти, регистриран по чл. 12 от Закона за храните. 

3. Участникът да разполага с минимум 1 (един) брой собствено или наето, 

регистрирано в ОДБХ, транспортно средство за срока на изпълнение на поръчката, които да 

отговарят на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на хранителни продукти.  

 

    Документи, с които се доказват техническите и професионални способности на 

участниците: 

    1. За доказване на опита си участникът в процедурата следва да представи списък на 

доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени 

през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на 

стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка като  

удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на 

публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката. 

              2. Списък на обект/и за производство или търговия с хранителни продукти, 

регистрирани в ОДБХ с приложено заверено копие от удостоверение по чл. 12 от Закона за 

храните за регистрация на обекта (обектите), с които участника разполага, за производство 

или търговия на хранителните стоки, включени в предмета на поръчката – заверено от 

участника копие. 

              3. Списък - декларация на собствени или наети специализирани транспортни 

средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на определените 

хранителни продукти по поръчката с приложено към него заверено копие на удостоверение 

за регистрация на специализираните транспортни средства в ОДБХ с посочени марка, модел 

и регистрационен №, с които участника разполага за изпълнение на поръчката.  

 

            Участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата 

обществена поръчка, ако не отговаря на някое от изискванията, посочени в раздел III на 

настоящата документация.  

 

IV. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА 

 

 Всеки кандидат представя само една оферта. Офертата се изготвя в съответствие с  

указанията и условията, посочени в документацията за участие, обявата и приложените 

образци. 

          Офертата се представя на хартиен носител в запечатана непрозрачна опаковка от 

участника или от упълномощен от него представител лично, чрез куриерска служба или по 

пощата с препоръчано писмо с обратна разписка в деловодството н община Якимово 

 

 Върху опаковката се изписва „Оферта“ и се посочва предмета на поръчката, името на 

участника, адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.  
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 ДО ОБЩИНА ЯКИМОВО 

с. Якимово, община Якимово, ул.Европа № 8,  

Деловдство 

 

ОФЕРТАза участие по публикувана обява за възлагане на обществена поръчка с 

предмет: „Доставка  на  хранителни  продукти за нуждите на Община Якимово“ от 

 

_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

(име на участника, вкл.участници в обединението) 

_________________________________________________ 

(адрес за кореспонденция) 

_________________________________________________ 

(лице за контакт, телефон, факс и електронен адрес) 

 

 

Всяка оферта следва да съдържа следните документи: 

1. Заявление за участие - Информационен лист за участника  (Образец № 1) 

2. Нотариално заверено пълномощно на лицето, упълномощено да представлява 

участника в настоящата обществена поръчка  (когато участникът не се представлява от 

лицата, които имат право на това, съгласно документите му за съдебна регистрация.). 

Пълномощното следва да съдържа всички данни на лицата (упълномощен и 

упълномощител), както и изрично изявление, че упълномощеното лице има право да 

подпише офертата и да представлява участника в обществената поръчка. 

3. Споразумение или договор за създаване на обединение – заверено от участника 

копие, 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. 

4. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.1,2 и 7 от ЗОП) (Образец № 2). Декларацията се изготвя по приложения в 

документацията образец.  

5. Декларация за липса на обстоятелствата по чл.97, ал.5 от ППЗОП (за обстоятелствата 

по чл.54, ал.1, т.3-5 от ЗОП) (Образец № 3). Декларацията се изготвя по приложения в 

документацията образец.   

6. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор (Образец № 4); 

7. Декларация за срока на валидност на офертата (Образец № 5); 

8. Доказателства за техническите и професионални способности възможности на 

участника, както следва: 

        8.1. Списък на доставките, които са еднакви или сходни с предмета на обществената 

поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на 

офертата, с посочване на стойностите, датите и получателите (Образец № 6). Към списъка 

следва да бъдат приложени следните документи: 

а) доказателство за извършените доставки под формата на удостоверение, издадено от 

получателя или от компетентен орган, или 
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б) доказателство за извършените доставки чрез посочване на публичен регистър, в 

който е публикувана информация за доставката. 

          8.2. Списък на обект/и за производство или търговия с хранителни продукти, 

регистрирани в ОДБХ с приложено заверено копие от удостоверение по чл. 12 от Закона за 

храните за регистрация на обекта (обектите), с които участника разполага, за производство 

или търговия на хранителните стоки, включени  в предмета на поръчката – заверено от 

участника копие. 

          8.3. Списък - декларация на собствени или наети специализирани транспортни 

средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изисквания за транспорт на определените 

хранителни продукти по поръчката с приложено към него заверено копие на удостоверение 

за регистрация на специализираните транспортни средства в ОДБХ с посочени марка, модел 

и регистрационен №, с които участника разполага за изпълнение на поръчката (Образец № 

7). 

 9. Техническо предложение за изпълнение на поръчката (Образец № 8).  

          10. Ценово предложение (Образец № 9) 

         Предлаганата цена трябва да е посочена в български лева без ДДС. 

   При несъответствие между цифровата и изписаната с думи цена ще се взема предвид 

изписаната с думи.  Цените се представят  закръглени до втори десетичен знак. 

 При несъответствие между единична и обща цена ще се взема предвид единичната 

цена, като общата цена съответно се коригира. 

         Предлаганата от участника цена задължително включва всички разходи, свързани с 

качественото изпълнение на поръчката в описания вид и обхват и при описаните изисквания 

в техническата спецификация и условията на договора, вкл. разходи за транспорт, данъци, 

такси и осигуровки, печалба и др.  

         11. Проект на договор (Образец № 10)   

Забележки: 

1.Декларациите и документите по образец, представляващи Образци към 

документацията (без проекта на договора), се попълват и представят в оригинал. Проектът 

на договора е приложен за сведение. 

2. Всички копия на документи се заверяват с гриф „Вярно с оригинала”, подпис на 

представляващия участника/пълномощника и свеж печат.  

 

 

V. ПРИЕМАНЕ, РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНЯВАНЕ И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 
 

         1. Получаването, разглеждането, оценката на офертите и класирането на участниците 

се извършва от комисия, определена със Заповед на Възложителя на основание чл. 97 от 

ППЗОП.  

         2. Постъпилите оферти се приемат и завеждат в деловодството на Община Якимово. 

Върху всяка опаковка се поставя номер, дата и час на получаването, за което на приносителя 

се издава документ. 

         3. Не се приемат за участие оферти, които са представени след изтичане на крайния 

срок за получаване. Не се приема и оферта в незапечатан или с нарушена цялост плик 

        4. В указаните в обявата дата, час и място комисията отваря постъпилите оферти по 

реда на постъпването им и обявява ценовите предложения при условията на чл.97, ал.3 от 

ЗОП.  

        5. Комисията продължава работата си на закрито заседание с проверка на 

комплектността на офертите и съответствие им с критериите за избор на изпълнител, 
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поставени от възложителя в обявата и документацията за участие. 

        6. Разглежда техническото и ценовото предложение на участниците за съответствие с 

образеца и изискванията на възложителя. Отстранява участниците с несъответстващи 

предложения.  

        7. Комисията оценява получените оферти съгласно критерия за възлагане, определен от 

възложителя и съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и класирането на 

участниците. Протоколът се предоставя на възложителя за утвърждаване, след което в един 

и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в профила на купувача.   

        8. Въз основа на утвърденият протокол на комисията се сключва договор за изпълнение 

на обществената поръчка. Договорът включва задължително всички предложения от 

офертата на участника, въз основа на които e определен за изпълнител.   

        9. Провеждането и документирането на процедурата по възлагане на настоящата 

обществена поръчка се извършва в съответствие с разпоредбите на глава 26 от ЗОП и глава 

9 от ППЗОП. 

 

 

VІ. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


