
1 

 

    

 

 

                            С Т О Л И Ч Н А  О Б Щ И Н А - Р А Й О Н „С Р Е Д Е Ц “ 

 

1000 гр. София, ул. „Леге” № 6;  тел. 02/948 43 17, факс 02/986 18 37 

 

e-mail: info@sredec-sofia.bg, http://www.sredec-sofia.bg 

 

 

 

 

 

Утвърдил:……………….. 

Мария Ачкова 

Кмет на СО - район „Средец“ 

Дата на утвърждаване: .............2017 г. 

 

 

 

Д О К У М Е Н Т А Ц И Я 

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА 

ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: 

 

 

 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

 

 

 

 

 

СОФИЯ 

2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:lyulin@sofia.bg
http://www.lyulin.bg/


2 

 

СЪДЪРЖАНИЕ 

ЧАСТ   I 

 

1. Решение за откриване на обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от 

Агенцията по обществени поръчки. 

2. Обявление за обществена поръчка, като задължителен образец, одобрен от Агенцията 

по обществени поръчки. 

 

ЧАСТ   II 

ГЛАВА I. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА 

 

Раздел І. Общи условия – 3 стр. - 4 стр.; 

Раздел ІІ. Технически спецификации – 5 стр. -24 стр.; 

Раздел ІІІ. Изисквания към участниците – 24 стр.- 28 стр.; 

Раздел ІV. Критерии за подбор – 28 стр.- 30 стр.; 

Раздел V. Методика за комплексна оценка и начина за определяне на оценката по всеки 

показател – 31 стр.- 35 стр.; 

Раздел VІ. Указание за подготовка на оферта– 35 стр.- 37стр.; 

Раздел VII. Гаранции за изпълнение на договора и обезпечения- 37 стр.- 38 стр.; 

Раздел VIII. Приложения, образци на документи: 39 стр. 

 

- Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП)- /40 стр. – 57 стр./; 

- Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец № 1 / 58 стр. – 

59 стр./; 

- Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор – Образец 

№ 2  /60 стр./;  
- Декларация за срока на валидност на офертата - Образец № 3 /61 стр./; 

- Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, съгласно - Образец № 4 /62 стр./; 

- Ценово предложение - Образец № 5 / 63 стр.- 64 стр./; 

- Проект на договор -Образец № 6 /65 стр. – 73 стр./; 

- Декларация - списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП 

– Образец № 7 /74 стр./; 

- 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- Образец № 8 /75 

стр.- 76 стр./; 

-  Количествено - стойностна сметка – Образец №9 /77 стр- 84 стр./. 



3 

 

 

 

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ 

1.  Възложител  

Възложител на настоящата поръчка е  кметът на СО-район „Средец“ на основание 

делегирани права от директорите на детските заведения, съгласно писма с входящи 

номера в район „Средец“, както следва: № РСЦ16-УЗ21-209/4/ 21.10.2016г. на директора 

на ДГ 18 „Детски свят“; № РСЦ16-УЗ21-209/5/ 21.10.2016г. на директора на ДГ 113 

„Преспа“; № РСЦ16-УЗ21-209/7/ 27.10.2016г. на директора на ДГ 159 „Олимпийче“; № 

РСЦ16-УЗ21-209/8/ 31.10.2016г. на директора на ДГ 77 „Магнолия“. Възложителят  

взема решение за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, с което 

одобрява обявлението за обществена поръчка и документацията за участие в 

процедурата. Процедурата се открива на оснание чл. 73, ал.1 във връзка с чл.18, ал.1, т.1 

от ЗОП. 

2.Описание на предмета на обществената поръчка: 

2.1. Предметът на обществената поръчка е избор на Изпълнител, който ще извърши: 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 2.2. Място на изпълнение на поръчката за доставка на хранителни продукти франко 

складовете на общинските детски заведения на територията на Столична община- район 

„Средец“ е както следва: 

- ДГ № 159 „ОЛИМПИЙЧЕ“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЛАДСТОН“ № 38; 

 

- ДГ  № 77 „МАГНОЛИЯ“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „МИЗИЯ“ № 6; 

 

- ДГ № 113 „ПРЕСПА“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПРЕСПА“ № 3; 

 

- ДГ № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕОРГИ МАРКОВ“ № 2. 

 

 

3.Обхват и изисквания към  дейността, предмет на настоящата обществена 

поръчка: 

Хранителните продукти следва да отговарят на БДС и/или на еквивалентни ТД на 

производителя, да са придружени с необходимите търговски документи. Всички 

хранителни продукти да са пакетирани и етикирани. Опаковките да са здрави, с етикети 

на български език и да съдържат информация за вида на стоката, нейното съхранение,  
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производителя, качеството, дата на производство и срока на годност, съгласно 

изискванията на Наредбата за изискванията за етикетирането и представянето на храните 

(Обн. ДВ. бр.102 от 12 Декември 2014г.). Хранителните продукти да отговарят на Закона 

за храните, Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиена на храните (ДВ, обн. бр.10 от 

05.02.2016г.), Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения (ДВ, обн. бр.65 от 23.08.2011 г.), Наредба № 

9 от 16 септември 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 и ученици (загл. доп. - дв, бр. 

60 от 2012 г., изм. - дв, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.). Стоките следва да са в 

срок на годност, от който с остатъчен срок на годност не по- малко от 75%, на която се 

доставят. Доставките да се извършват при спазване на всички хигиенни и санитарни 

изисквания. 

Наредба № 9 от 16 септември 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 и ученици (загл. доп. - дв, бр. 

60 от 2012 г., изм. - дв, бр. 85 от 2015 г., в сила от 03.11.2015 г.) 

 

4. Прогнозна стойност за изпълнение на поръчката 

4.1. Прогнозна стойност на поръчката е до 600 000,00 /шестстотин хиляди/ лева 

без ДДС, или 720 000,00 /седемстотин и двадесет хиляди лева) с включен ДДС. 

         4.2. Начин на плащане: Финансовите средства по настоящата обществена поръчка 

ще бъдат осигурени от бюджета на детските градини. Средствата са в рамките на 

годишния бюджет за дейностите по възлагане. Договора ще се сключи по единични 

цени, съгласно проекта на договор към документацията за участие, която се 

актуализира ежемесечно след предоставяне на периодичен бюлетин „САПИ“ ЕООД с 

процент на надценка, посочен в ценовото предложение на участника, определен за 

изпълнител. За извършените доставки изпълнителят издава фактури /с описани 

артикули/, които представя в счетоводството на съответното детско заведение до 15-то 

/петнадесето /и 30-то /тридесето /число на текущия месец. Фактурите следва да са 

придружени със стокови разписки, подписани от представители на детското заведение 

и изпълнителя. 

5. Възможност за представяне на варианти в офертите 

5.1. Няма възможност за представяне на варианти в офертите. 

6.Срок за изпълнение на обществената поръчка. 

  6.1.Срокът за изпълнение на поръчката е 3 /три/ календарни години, считано от 

датата на подписване на договора. 
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РАЗДЕЛ IІ. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ. 

 

7. При изпълнение на доставка на хранителни продукти, предмет на настоящата 

обществена поръчка следва да се спазват следните общи и специфични изисквания на 

определената в настоящия раздел техническа спецификация: 

 

А) Общи изисквания 

 7.1. При изпълнение на доставка на хранителни продукти, предмет на настоящата 

обществена поръчка следва да се спазват изискванията на действащото законодателство. 

 В складовете на детските градини - крайни получатели трябва да се доставя и 

приема само продукция съответстваща на: 

7.1.1. Наредба № 9/2011г. за специфичните изисквания към безопасността и 

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

обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, 

както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици; 

7.1.2. Наредба № 6 от 10 август 2011 г. за здравословно хранене на децата на 

възраст от 3 до 7 години в детски заведения; 

7.1.3 Наредба № 2 / 7.03.2013 на МЗ за здравословно хранене на децата но възраст 

от 0 до 3 год. в детските заведения и детските кухни - за артикулите за които е 

приложимо описани в предмета на поръчката / технически параметри/ 

7.1.4. Наредба №16/28.05.2010 г на МЗХ за изискванията за качество и контрол за 

съответствие на пресни плодове и зеленчуци и регламент (ЕО )№ 543/2011- за плодове, 

зеленчуци; месо от домашни птици и яйца,съобразно изискванията на технически 

спецификации/технологична документация (ТС/ТД) на производителя/ 

7.1.5. Наредба № 1/09.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца; 

7.1.6.  Наредба № 32/23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на 

пазара на месо и черен дроб от домашни птици; 

7.1.7. Наредба №36/23.03.2006г. за специфичните изисквания при производство, 

транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход; 

7.1.8.  Наредба №1/26.01.2016г. за хигиената на храните; 

7.1.9. Закона за храните и други посочени по - долу или еквивалентно. 

7.2. Доставяните хранителните продукти трябва да отговарят на европейската                       

нормативна база /Регламент № 852/2004, Регламент № 853/2004, Регламент 

№2073/2005 и др./ 
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7.3. Всяка доставка е необходимо да се съпровожда от търговски документ, 

съдържащ следната информация: 

- Вида на хранителните продукти 

- Количество 

- Номер на партида 

- Регистрационен номер на предприятието доставчик 

- Количество-килограм, литър, бройка, връзка. 

 7.4. Храните трябва да са произведени и съхранявани в обекти, регистрирани по    

чл.12 от Закона за храните. 

   7.5. Транспортирането на продуктите от животински произход да се извършва с 

транспортни средства регистрирани за превоз на храни, съобразно изискванията на чл. 

246, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, отговарящи на 

изискванията на Регламент (ЕО) 852 от 2004 за  хигиената за храните и Наредба № 1 

от 26.01.2016 г. за хигиената за храните. 

       7.6. Храните да бъдат етикетирани съгласно изискванията на Регламент (ЕО)  

1169/2011 от 25 октомври 2011 г. за предоставянето на информация за храните на 

потребителите, Закона за храните и Наредба за изискванията за етикетирането и 

представянето на храните, приета с ПМС № 383 от 04.12.2014 г., в сила от 13.12.2014 

г. 

      7.7.В случай, че произходът на храните е от предприятие в друга държава- членка 

на Европейския съюз да са спазени следните изисквания: 

 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава-членка, когато се касае за храни от животински произход; 

 За пристигането на пратката в България да са уведомени органите на БАБХ 

съгласно чл. 28 от Закона за храните. 

 7.8. Когато се касае за храни от внос от трети страни: 

 Предприятието да е в списъците на одобрените предприятия на съответната 

държава-членка, когато се касае за храни от животински произход; 

 Храните да са преминали граничен контрол, съгласно действащото 

законодателство. 

 7.9. Храните, за които е приложимо да са произведени, съгласно всички 

действащи български стандарти, с които се въвеждат хармонизирани европейски  

стандарти,  или  Европейско техническо одобрение или Признати   национални  

технически спецификации (национални стандарти), стандарти, разработени от 

браншови организации и одобрени от компетентен орган, или на международни  

стандарти за управление на качеството. Ако в хода на провеждане на процедурата 
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или по време на изпълнение на договора се утвърдят нови стандарти за хранителни 

продукти, включени в предмета на поръчката, предоставянето им следва да е в 

съответствие с новите стандарти, национални и европейски нормативни актове. За 

продуктите, за които не са приложими български стандарти да бъдат произведени 

съгласно Технологична документация на производителя.  

7.10. Бюлетинът на “Системата за агропазарна информация“ ЕООД – 

Министерство на земеделието и храните /САПИ/, се предоставя ежемесечно на 

Възложителя безплатно от Изпълнителя.   

7.11. Доставките на СТОКИТЕ ще се извършват ежедневно. Доставките ще се 

извършват в рамките на установеното работно време на детските градини. 

7.12. Доставките се извършват след писмена заявка, по електронен път или по 

телефон от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез обектите-краен получател, предоставяна 

на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не по-късно от 24 часа преди всяка доставка. Заявката следва да 

се предостави по електронен път и да бъде изготвена по установен от страните 

образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули, техните количества 

и график за доставката им.  

7.13.Количествата хранителни продукти, посочени по-долу са 

ориентировъчни/прогнозни, за срок от 12 /дванадесет/ месеца, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

чрез определените лица от обектите -  крайни получатели, има правото да ги променя 

(увеличава или намалява) съобразно потребностите им. Съответните артикули ще 

бъдат за срока на изпълнение на поръчката в същия вид и приблизително същото 

количество, каквото е и прогнозираното за една година. 

Б) Специфични изисквания. 

 7.14. Хранителните продукти, които следва да се доставят трябва да бъдат: 

 

№ Артикул Мярка Забележка ОБЩО 

КОЛИЧЕСТ

ВО 

1 Свински бут 

обезкостен (охл.) 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

264,34 

2 Свинска плешка 

обезкостена (охл.) 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

158,2 

3 Свински шол (охл.) кг. ТД на производителя 459,98 
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Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

4 Телешка плешка 

обезкостена (охл.) 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

85 

5 Телешки шол (охл.) кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

91,68 

6 Агнешка плешка 

(замразена) 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

50 

7 Агне цяло - охладено кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 Наредба 

№4/2014 

15 

8 Пуешко месо гърди 

филе (охл.) 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

80 

9 Пилета (замр.) 

натурални 

кг. Бройлери от 1 кг. до 1.500 кг. 

Наредба №9 на МЗХ 

1032,6 

10 Пилешки бутчета 

(замр.) натурални 

кг. БДС 12180-74 или еквивалент ТД 

на производителя Регламент(ЕО) 

№853/2004 Регламент (ЕО) 

№543/2008  

399,341 

11 Филе хек без кожа и 

кости - (замразено) 

кг. ТД на производителя или 

еквивалентно Регламент(ЕО) 

№853/2004 

848,8 

12 Сух шпек кг. Утвърден стандарт „Стара 

планина"  

79,15 

13 Мляно месо (смес) 

(тарелка 0,500 кг.) 

кг. Утвърден стандарт „Стара 

планина"  

1078,5 

14 Шунка пуешка кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

155,857 

15 Заешко месо – цял 

заек (замр.)  

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

35 

16 Краве масло (мин. 

80% масленост) 0,250 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

691,05 
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кг. Регламент (ЕС) №1308/2013г. 

17 Краве сирене (кутия, 

8 кг.) 

кг. БДС 15:2010, Регламент(ЕО) 

№853/2004  

888,17 

18 Извара без добавени 

растителни мазнини 

(вакуумирана, пакет 

1,000 кг.) 

кг. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

194,32 

19 Прясно краве мляко, 

2% (1 л.) тетрапак 

бр. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

2105 

20 Прясно краве мляко, 

3% (1 л.) тетрапак 

бр. ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

1932 

21 Краве кисело мляко, 

2% (полистеронови 

кофички с вместимост 

0,500 кг.) 

бр. БДС 12:2010,  Регламент(ЕО) 

№853/2004 

1450 

22 Краве кисело мляко, 

3,6% (полистеронови 

кофички с вместимост 

0,500 кг.) 

бр. БДС 12:2010, Регламент(ЕО) 

№853/2004 

2780,5 

23 Кашкавал от краве 

мляко (вакуумиран, 

разфасовка от 1 кг.) 

кг. БДС 14:2010, Регламент(ЕО) 

№853/2004 

384,156 

24 Хляб „Добруджа" 

(0,650 кг.) (нарязан) 

бр. Утвърден стандарт „България"  5603,2 

25 Хляб пълнозърнест, 

пълнозърнесто 

брашно тип 1850, 

нарязан (0,700 кг.) 

бр. ТД на производителя без 

оцветители 

3823,8 

26 Брашно (пакет 1,000 

кг.) 

кг. Утвърден стандарт „България" 695 

27 Галета (пликове 1,000 

кг.) 

кг. ТД на производителя 8 

28 Фиде (пакет 0,400 кг.) кг. ТД на производителя 182 

29 Макарони (пакет кг. ТД на производителя 213 
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0,400 кг.) 

30 Кус - кус (пакет 0,400 

кг.) 

кг. ТД на производителя 192 

31 Спагети (пакет 0,400 

кг.) 

кг. ТД на производителя 161,8 

32 Домашна юфка (пакет 

0,250 кг.) 

кг. ТД на производителя 75 

33 Точени кори за 

баница (пакет 0,400 

кг.) 

кг. ТД на производителя 30 

34 Бутер тесто (пакет 

0,800 кг.) 

  ТД на производителя 18 

35 Козунак 1 кг. кг. ТД на производителя 269 

36 Грис пшеничен (пакет 

1,000 кг.) 

кг. ТД на производителя 86 

37 Яйца - клас А, размер 

L 

бр. ТД на производителя Наредба 

№1/09.01.2008г.за търговия с яйца 

Регламент(ЕО) №589/2008 

13720 

38 Консерва: домати 

(0,680 кг.) - небелени 

бр. ТД на производителя 1185,6 

39 Консерва: домати 

(кутия 0,400 кг.) - 

белени, нарязани 

бр. ТД на производителя 1494 

40 Доматено пюре (0,680 

кг.) с над 22% сухо в-

во 

бр. ТД на производителя 100,56 

41 Консерва: 

стерилизиран грах 

(0,680 кг.) 

бр. ТД на производителя 76,32 

42 Консерва: зелен фасул 

(0,680 кг.) 

бр. ТД на производителя 54 

43 Консерва: гювеч 

(0,680 кг.) 

бр. ТД на производителя 40 

44 Консерва: кисело зеле 

кълцано (1,700 кг.) 

бр. ТД на производителя 224 
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45 Консерва: Капия 

печена белена (0,680 

кг.) 

бр. ТД на производителя 26 

46 Компот от праскови 

(0,680 кг.) 

бр. ТД на производителя 514,32 

47 Компот от кайсии 

(0,680 кг.) 

бр. ТД на производителя 349 

48 Мармалад шипков с 

над 60% плодово 

съдържание - (0,340 

кг.) 

бр. ТД на производителя или 

еквивалентно, Наредба за 

пл.конфитюри, мармалади 2003 

193,4 

49 Конфитюр (без 

консерванти) 

различни видове 

(буркан 0,340 кг., над 

60% плод) 

бр. ТД на производителя или 

еквивалентно, Наредба за пл. 

конфитюри, мармалади/2003 

328,8 

50 Натурален сок 100% 

(кутия тетрапак от 1 

л.) 

бр. ТД на производителя Наредба за 

изискванията към соковете от 

плодове /2013г. 

1225 

51 Пчелен мед 100% 

(буркан, 0,900 кг.) 

бр. ТД на производителя Наредба за 

изисквания към пчелния мед 

предназачен за консумация от 

човека/2002г. Регламент(ЕО) 

1935/2004 

46,9 

52 Лютеница консерва 

(0,300 кг.) 

бр. Браншови стандарт 367,2 

53 Едри черни безсолни 

маслини без костилка 

(тенекия от 2 кг.) 

бр. ТД на производителя 52 

54 Моркови кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

1080,4 

55 Картофи - пресни кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

90 

56 Картофи - стари  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

3359,5 



12 

 

57 Чушки - зелени кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

147,65 

58 Чушки - червени кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

20 

59 Домати кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

222 

60 Краставици кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

733,45 

61 Зеле (прясно) кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

1104,1 

62 Тиквички кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

402,9 

63 Праз лук кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

83,3 

64 Лук кромид кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

860,05 

65 Лук кромид пресен  вр. Наредба№16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

90 

66 Лук чесън кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

17,8 

67 Репички вр. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

35 

68 Пресен копър вр. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

451,1 

69 Пресен магданоз вр. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

608,75 

70 Целина на глави кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

34 

71 Спанак пресен кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

105,6 

72 Марули  бр. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

120 

73 Ряпа бяла кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

91,4 
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74 Сини сливи кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

151 

75 Грозде - десертно кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

820,2 

76 Круши кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

455,5 

77 Ягоди  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

10 

78 Череши  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

165 

79 Киви кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

271,5 

80 Кайсии  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

335,3 

81 Праскови  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

407,7 

82 Нектарини кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

347,5 

83 Ябълки кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

6158,5 

84 Лимони кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

145,2 

85 Портокали кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

1996,35 

86 Мандарини кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

1143,9 

87 Банани кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

4460,1 

88 Диня  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

642,3 

89 Пъпеш  кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

326,3 

90 Тиква кг. Наредба №16 Регламент (ЕО) 

№543/2011 

96,5 
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91 Сушени плодове микс 

(пакет 0,250 кг.) 

бр. ТД на производителя 1 

92 Спанак замразен 

(пакет 2,5 кг.) 

кг. ТД на производителя 295 

93 Грах замразен (пакет 

2,5 кг.) 

кг. ТД на производителя 561 

94 Зелен фасул замразен 

(пакет 2,5 кг.) 

кг. ТД на производителя 213 

95 Зеленчуков микс 

замразен (пакет 2,5 

кг.) 

кг. ТД на производителя 145 

96 Захар, екстра качество  

(пакет 1 кг.) 

кг. БДС или еквивалентно ТД на 

производителя Наредба за 

изискванията към захарите/2002г. 

1001 

97 Захар, пудра (пакет 

0,500 кг.) 

кг. ТД на производителя Наредба за 

изискванията към захарите/2002г. 

14 

98 Ориз, екстра качество 

(пакет  1 кг.) 

кг. ТД на производителя 802 

99 Сол готварска, 

йодирана, екстра 

качество (пакет 1 кг.) 

кг. ТД на производителя Наредба за 

изисквания на солта за хранителни 

цели/ 2001г. 

327 

100 Растително 

слънчогледово масло 

(Р\/С бутилка от 1 л.) 

л. Браншови стандарт  01/2016 765 

101 Леща, екстра качество 

(пакет 0,500 кг.) 

кг. ТД на производителя 295 

102 Зрял боб, средно едри 

зърна, екстра качество 

(пакет 1 кг.) 

кг. ТД на производителя 324 

103 Оцет ябълков (бут. 

0,700 л.) 

бр. ТД на производителя 64,5 

104 Нишесте десертно, 

пшенично (пакет 

0,100 кг.) 

бр. ТД на производителя 488 

105 Чай билков кутия бр. ТД на производителя Регламент 598 



15 

 

(филтър) (кутия 20 бр. 

пакетчета)  

№1331 №1332,1333/2008 

106 Грухана пшеница 

(пакет 0,400 кг.) 

кг. ТД на производителя 106,5 

107 Овесени ядки (пакет 

0,500 кг.) 

кг. ТД на производителя 71 

108 Мюсли 20% плод 

(пакет от 1 кг.) 

кг. ТД на производителя Наредба за 

изискванията към храните на 

зърнена основа от 2003г. 

64 

109 Корнфлейкс 

натурален (пакет 

0,500 кг.) 

кг. ТД на производителя Наредба за 

изискванията към храните на 

зърнена основа от 2003г. 

52 

110 Корнфлейкс 

шоколадови топчета 

(пакет 0,500 кг.) 

кг. ТД на производителя Наредба за 

изискванията към храните на 

зърнена основа от 2003г. 

110,5 

111 Червен пипер (пакет 

0,100 кг.) 

бр. ТД на производителя 279 

112 Сода бикарбонат 

(пакет 0,100 кг.) 

бр. ТД на производителя 67 

113 Целина суха (пакет 

0,010 кг.) 

бр. ТД на производителя 80 

114 Чубрица суха, ронена 

(пакет 0,020 кг.) 

бр. ТД на производителя 151,47 

115 Дафинов лист (пакет 

0,010 кг.) 

бр. ТД на производителя 80,4 

116 Джоджен сух (пакет 

0,010 кг.) 

бр. ТД на производителя 70 

117 Ванилия (пакет 0,2 

гр.) 

бр. ТД на производителя 950 

118 Суха мая (пакет 0,011 

кг.) 

бр. ТД на производителя 38,42 

119 Бакпулвер (пакет 

0,010 кг.) 

бр. ТД на производителя 112 

120 Канела (пакет 0,010 

кг.) 

бр. ТД на производителя 127,2 
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121 Пастет пилешки 

детски (консерва 

0,100 кг.) 

бр. ТД на производителя 41,5 

122 Тахан халва (калъп по 

1 кг.) 

бр. ТД на производителя 141 

 

 

Приложеният списък с хранителни продукти е ориентировъчен при подготовката на 

офертата от участника и съдържа информация относно вида, техническата 

характеристика и ориентировъчните количества на продуктите, необходими за период 

от 1 /една/ година за изпълнение на обществената поръчка. 

 

Забележка: Посочените в приложения списък количества са прогнозни   и 

Възложителят не е задължен да ги заяви в същия обем. Ориентировъчните 

количества служат за целите на участниците при подготовка на офертата. 

 

Свински бут обезкостен – по Технологична документация на производителя. Да 

отговаря на изискванията по Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладен. 

Свинска плешка обезкостена - по Технологична документация на производителя. Да 

отговаря на Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладена. 

Свински шол - по Технологична документация на производителя. Да отговаря на 

Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладен. 

Телешка плешка обезкостена - по Технологична документация на производителя. Да 

отговаря на Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладена. 

Телешки шол - по Технологична документация н производителя.Да отговаря на 

Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладен.  

Агнешка плешка - по Технологична документация н производителя. Да отговаря на 

Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Замразена. 

Агне цяло - по Технологична документация на производителя. Да отговаря на Регламент 

(ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладено. 

Пуешко месо гърди филе -  по Технологична документация на производителя. Да 

отговаря на Регламент (ЕО) №853/2004 и Наредба №4/2014. Охладено, пакет  по 1 кг. 

Пиле цяло натурално – птиците да са бройлери, замразени, с тегло над 1,000 кг. до 

1,500 кг. Наредба №9/16.09.2011 на МЗХ. 
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Пилешки бутчета – по БДС 12180-74 или еквивалент. Съгласно Технологичната 

документация на производителя.. Регламент (ЕО) №853/2004, Регламент (ЕО) 

№543/2008. Замразени в разфасовка до 2 кг. 

Филе от бяла  риба / хек / - по Технологична документация на производителя. Да 

отговарят на Регламент (ЕО) №853/2004. Замразена пакети по 1 кг. без кожа и кости. 

Колбас – сух шпек – утвърден стандарт „Стара планина”.  

Мляно месо (смес) – утвърден стандарт „Стара планина”. 

Пуешка шунка - по Технологична документация на производителя. Да отговарят на 

Регламент (ЕО) №853/2004. Пакети по 1 кг. 

Заешко месо - по Технологична документация на производителя, цял, трупно, замразен. 

Да е съобразено с изискванията на Регламент (ЕО) №853/2004.  

Краве масло – по Технологична документация на производителя. Цвят – светложълт до 

бял. Минимум 80 % масленост , разфасовка - пакетчета по 250 гр. в транспортна 

опаковка кашон. Да е съобразено с Регламент (ЕО) №853/2004 и Регламент (ЕО) 

№1308/2013. 

Сирене краве -  Сиренето да е преминало технологичния срок на зреене, в кутия – 8 кг., 

в съответствие със стандарт БДС 15:2010. Да е съобразено с Регламент (ЕО) №853/2004 

Кашкавал - вакумиран от краве мляко, разфасовка 1кг, в съответствие със стандарт БДС 

14:2010. Да е съобразено с Регламент (ЕО) №853/2004 

Прясно краве мляко – по Технологична документация на производителя. Масленост 

2%. Кутия с вместимост 1 л. Етикетът с фирмения знак е на всяка опаковка, където са 

отразени датата на годност, партида, температурата на съхранение. Да е произведено от 

сурово мляко, което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ 

(3) на Регламент 853/2004, УХТ кутия. 

Прясно краве мляко - по Технологична документация. Масленост 3%. Кутия с 

вместимост 1 л. Етикетът с фирмения знак е на всяка опаковка, където са отразени датата 

на годност, партида, температурата на съхранение. Да е произведено от сурово мляко, 

което отговаря на изискванията на приложение ІІІ, секция ІХ, глава І, т. ІІІ (3) на 

Регламент 853/2004, УХТ кутия. 

Кисело краве мляко – в съответствие със стандарт БДС 12:2010. Масленост – 2 %. 

Опаковка– полистеронови кофички с вместимост 0,500 кг. Да е съобразено с 

изискванията на Регламент (ЕО) №853/2004 

Кисело краве мляко – в съответствие със стандарт БДС 12:2010. Масленост – 3, 6 %. 

Опаковка– полистеронови кофички с вместимост 0,500 кг. Да е съобразено с 

изискванията на Регламент (ЕО) №853/2004 

Извара без добавени растителни мазнини - по Технологична документация или 

еквивалентно, вакумирана, пакет  по 1 кг. Да е съобразено с изискванията на Регламент 

(ЕО) №853/2004 
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Хляб „Добруджа” – да отговаря на  Утвърден Стандарт (УС) България. Тегло на 

франзелата 650 гр./ бр. Нарязана на филии и поставена в полиетиленова опаковка. 

Хляб пълнозърнест - по Технологична документация. Брашно тип 700, пълнозърнесто 

брашно тип 1850, хранителни трици . Правилно оформена франзела без пукнатини и 

грапавини. Добре изпечена, нелепнеща кора и средина, дебелина на кората– горна до 2 

мм и долна до 2,5 мм. Тегло на франзелата 700 гр/ бр. Нарязана на филии и поставена в 

полиетиленова опаковка. 

Брашно - Бяло  в пакети по 1 кг, по УС, тип 500. 

Галета – по Технологична документация. Опаковка по 1 кг. 

Фиде - по Технологична документация. Пакетирано в пакети по 0.400 кг. 

Макарони - по Технологична документация. Пакетирани в пакети по 0.400 кг.  

Кус кус - по Технологична документация. Пакетиран в пакети по 0.400 кг.  

Спагети - по Технологична документация. Пакетирани в пакети по 0.400 кг.  

Домашна юфка - по Технологична документация в пакети по 0.250 кг.  

Точени кори за баница - по Технологична документация в пакети по 0,400 кг. 

Бутер тесто - по Технологична документация в пакети по 0,800 кг 

Козунак - по Технологична документация. Пакетиран в индивидуални пакети. Тегло на 

едни козунак  1 кг. 

Грис пшеничен - по Технологична документация в пакети по 0,500 кг. 

Яйца - по Технологична документация. Клас А размер L маркирани, съгласно Наредба 

№1/09.01.2008 г. Регламент (ЕО) №589/2008. Групов пакетаж - кашон 180 бр. 

Домати консерва - по Технологична документация. Домати цели белени, червени, 

здрави, без петна от болести и неприятели, заляти с доматена заливка с прибавена сол, 

буркан 0,680 кг; 

Домати консерва - по Технологична документация. Домати белени, нарязани, червени, 

здрави, без петна от болести и неприятели, заляти с доматена заливка с прибавена сол, 

кутия 0,400 кг; 

Доматено пюре – по Технологична документация. Със съдържание над 22% сухо 

вещество, буркан 0,680 кг. 

Грах консерва - по Технологична документация. Опакован в буркан 0.680 кг. Цели 

зърна, сортирани по едрина и вид, ненабити, без пукнатини, без примеси на люспи, 

парчета от шушулки и др. Леко скорбелен вкус, без страничен мирис. Прозрачна утайка. 

Добре сварен, готов за директна консумация. 

Зелен фасул консерва - по Технологична документация. Шушулки цели или нарязани 

/напречно или надлъжно/, неразкъсани, без дръжки и връхчета, без повреди от болести и 
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неприятели, с цвят, характерен за сорта и приблизително еднакъв в цялата опаковка, 

буркан 0,680 кг; 

Гювеч консерва – по Технологична документация. Пиперките в една опаковка да са 

еднакво нарязани, червените домати - цели или нарязани, патладжанът - на парчета с 

размери до 40 мм. бамята-цяла с отстранени дръжки, изрязана над венеца, цяла или 

нарязана, зеленият фасул - с отстранени дръжки и връхчета, цял или нарязан, 

магданозът - нарязан като за подправка, заляти с доматена заливка. В буркани 0,680 

кг., херметически затворени и стерилизирани, процентно съотношение на съставките е 

опаковката: зеленчукова смес: доматена заливка от 65:35 до 60:40.  

Кисело зеле кълцано – по Технологична документация. Първо качество, буркани 1,7 

кг. Равномерно нарязани ивици с широчина до 5 мм. Готварска сол в % от 1.5 до 3.0. 

Киселинност /като млечна/ в % от 0.7 до 2.0. Отцедено количество не по-малко от 60% 

Капия печена белена консерва – по Технологична документация. Първо качество 

нерязана. Състав - печена, белена червена капия, вода и сол, без оцет. Опаковка - 

стъклен буркан – 0,680 кг., херметически затворен и стерилизиран. 

Компот различни видове - по Технологична документация. Първо качество. Плодове, 

еднакви по големина, без механични повреди. Бистър, еднообразен захарен сироп. 

Съдържание на плод 45^-50%. Стъклени буркани – 0,680 кг. 

Мармалад шипков - по Технологична документация. Със съдържание на 60 % плод, до 

50 % добавена захар, ябълков, в буркан с вместимост 0.340 кг. 

Конфитюр - по Технологична документация. Опаковка - буркан 0.340 кг. Желиран 

продукт със сравнително равномерно разпределени приблизително еднакви по големина 

цели плодове или резени. Приятен, специфичен за съответния зрял плод вкус - сладък 

или сладко- кисел. Със съдържание на 60 % плод. 

Натурален сок 100 % - по Технологична документация, кутии тетрапак от 1 литър. 

Концентриран, пастрьоризиран сок, без добавена захар, без консерванти, с концентрация 

100 %.  

Мед – по Технологична документация. Пчелен мед 100 %. Наредба за изискванията към 

пчелния мед, предназначен за консумация от човека.  Да е съобразено с изискванията на 

Регламент (ЕО) №1935/2004. Опаковка буркан – 0,900 кг. 

Лютеница консерва – Браншови стандарт. Опаковка - буркан 0.300 кг. Еднородна, гъста 

маса с наситен червен цвят и специфичен вкус на вложените продукти, без странични 

примеси. 

Маслини - по Технологична документация. Маслините да са без костилка, черни, 

безсолни  в тенекии от 2 кг.  

Картофи – стари и пресни - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с 

общия  стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на 

Комисията и Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС. 
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Домати - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичен  

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Краставици - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС  

Зеле - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС  

Моркови - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Тиквички - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт 

за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Лук чесън - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт 

за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Лук кромид, зрял - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Лук кромид, пресен - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Праз лук - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Чушки зелени и червени - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със 

специфичен стандарт за предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на 

Комисията и Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Репички – да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичен 

стандарт за предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Магданоз пресен - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  

стандарт за предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Копър пресен - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  

стандарт за предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 
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Целина - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Спанак пресен – да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  

стандарт за предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Марули – да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Ряпа сладка- да отговарят на изискванията за качество в съответствие със  специфичен 

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Сини сливи - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичен   

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Череши - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) №  543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Кайсии - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) №  543/2011 на Комисията и Наредба 

№16;  /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Праскови - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичен  

стандарт за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Дини - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Пъпеши - да отговарят на изискванията за качество в  съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Круши - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) №  543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Грозде – Десертно, да отговаря на изискванията за качество в съответствие със 

специфичните  стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 

на Комисията и Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Банани - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с Регламент (ЕО) № 

543/2011 на Комисията и Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 
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Ябълки - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичните  

стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Нектарини - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичните  

стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС  

Портокали - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичните  

стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Мандарини - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичните  

стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Киви - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичните  

стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО)  № 543/2011 на Комисията 

и Наредба №16; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1 

Лимони - да отговарят на изискванията за качество в съответствие със специфичните  

стандарти за предлагане на пазара съгласно Регламент (ЕО) № 543/2011 на Комисията и 

Наредба №16; ; /28.05.2010 г. на МЗХ СПС Клас 1. 

Тиква - да отговарят на изискванията за качество в съответствие с общия  стандарт за 

предлагане на пазара  съгласно Регламент (ЕО) №  543/2011 на Комисията и Наредба 

№16; /28.05.2010 г. на МЗХ ОПС 

Сушени плодове - по Технологична документация, микс 0.250 кг., пакет. 

Замразен зелен фасул -  по Технологична документация, плик 2.500 кг. 

Замразена грах - по Технологична документация, плик 2.500 кг. 

Замразен спанак - по Технологична документация, плик 2.500 кг. 

Зеленчуков микс замразен - по Технологична документация, плик 2.500 кг. 

Захар бяла - по Технологична документация. Сухи, неслепени, еднородни кристали при 

пипане не лепнат, бели с блясък, сладки, без страничен привкус, не се допуска чужди 

примеси. Еднородност на кристалите - рафинирана захар – 80%. Екстра качество, пакети 

по 1 кг. 

Пудра захар – по Технологична документация в пакети по 0,500 кг. 

Ориз -  по Технологична документация. Екстра качество в пакети по 1 кг. 

Сол -  по Технологична документация. Бял на цвят, на вкус чисто солена и без 

страничен мирис. Влага не повече от 0.2%. Съдържание на NaCl в % не по-малко от 

97,8, изразено на база сухо вещество. Съдържание на калиев йодат 28-55 мг/кг. 

Готварска, екстра качество, йодирана сол по 1 кг. 
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Олио – Браншови стандарт. Слънчогледово масло получено от слънчогледови семена 

чрез пресоване, екстрахиране и рафиниране. Външен вид – бистро, без утайки при 20˚С 

със златисто жълт цвят. Вкус и мирис – приятни, характерни за прясно рафинирано 

слънчогледово масло, без страничен привкус и мирис. Влага не повече от 0.10%. 

Опаковка – чисти и сухи PVC бутилки от 1 литър. Всяка бутилка да бъде маркирана с 

художествено оформен етикет, съдържащ информация за производителя, дата на 

производство, срок на годност 

Леща -  по Технологична документация. Развити, здрави лещени зърна с форма, цвят и 

големина, характерни за дадения сорт. В пакет по 0,500 кг., екстра качество. 

Боб зрял - по Технологична документация. Със средно едри зърна без примеси. Пакет по 

1 кг., екстра качество 

Оцет ябълков -  по Технологична документация.  Бистрота – бистър, без утайка. Вкус и 

аромат – кисел, приятен, характерен за оцета. PVC 0,700 л. 

Нишесте пшенично - ТД на производителя или еквивалентно. Пакет от 0,100 кг, 

различни видове. 

Чай - ТД на производителя или еквивалентно. Билков - кутия 20 бройки пакетчета по 1,5 

гр. Без мента. Регламент №1331 №1332,1333/2008 

Грухана пшеница - ТД на производителя или еквивалентно. В пакет от 0,400 кг. 

Овесени ядки – ТД на производителя или еквивалентно. В пакет 0, 500 кг. 

Мюсли 20 % плод - ТД на производителя или еквивалентно. В пакет от 1 кг. 

Конрфлейкс натурален – ТД на производителя или еквивалентно. Фини люспи, с мирис 

присъщ на царевични зърна.   

Корнфлейкс шоколадови топчета – ТД на производителя или еквивалентно.  

Червен пипер - ТД на производителя или еквивалентно. Хомогенен сипещ се продукт. 

Цвят – характерен за червения пипер. Вкус – приятен, специфичен, без лютивина. 

Мирис – специфичен, без страничен мирис. Пакети по 0,100 кг. 

Сода бикарбонат – ТД на производителя или еквивалентно. Пакети по 0,100 кг. 

Суха целина - ТД на производителя или еквивалентно. Пакети по 0,010 кг. 

Чубрица ронена - ТД на производителя или еквивалентно. Еднородна листна маса, 

сушени ронени листа от растението градинска чубрица. Вкус и мирис приятен, 

специфичен. Без чужд мирис. Пакети по 0,020кг. 

Джоджен, сух - по Технологична документация. Пакет от 0,010 кг. 

Дафинов лист - по Технологична документация. Пакет 0,010 кг. 

Ванилия - по Технологична документация. Пакет 0,2 гр. 

Суха мая - по Технологична документация. Пакет 0,010 кг. 
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Бакпулвер – по Технологична документация. Пакети по 0,010 кг. 

Канела - по Технологична документация. Пакет 0,010 кг. 

Детски пастет -  по Технологична документация. Пилешки, детски. Консерва 0,100 кг. 

Халва тахан - по Технологична документация. Разфасовка калъп от 1 кг по БДС. Цвят – 

кремав до светло бежов. Вкус и мирис - ясно изразен, съответстващ на вида на халвата, 

без страничен привкус и мирис. Консистенция - лесно режеща се и трошаща. Строеж на 

разреза - нишковидна слоеста маса от захарно глюкозни влакна.  

  

           7.15. КОЛИЧЕСТВАТА описани в спецификацията на храните, са 

приблизително необходимите за една календарна година и са в съответствие и в 

рамките на разчетените в бюджета на детското заведение средства /за съответната 

година/ за извършване на доставката. 
Съответните артикули ще бъдат за срока на изпълнение на поръчката в същия вид и 

приблизително същото количество, каквото е и прогнозираното за едната година. 

          7.16.     Възложителят си запазва правото да не заявява целите количества или 

асортимент, в зависимост от конкретните (специфични) нужди на всяко детско 

заведение.  

 7.17.  Възложителят си запазва правото при необходимост от доставка на 

допълнителни количества хранителни продукти при непредвидени обстоятелства, да 

възложи доставката чрез процедура на договаряне по чл. 79,  ал.1 т. 4  и т. 6 от ЗОП.  

7.18. Заявените продукти ще се доставят франко складовете на  заведенията след 

подадена заявка от страна за отделните детски заведения в срок, съгласно техническото 

предложение на участника.   

 7.19. Всеки доставен продукт трябва да бъде с остатъчен срок на годност не по-

малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на доставка. 

РАЗДЕЛ IIІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ 

 

8.Общи изисквания към участниците в процедурата 

8.1.В процедурата за възлагане на обществена поръчка могат да участват български 

или чуждестранни физически или юридически лица или техни обединения, както и всяко 

друго образувание, което има право да изпълнява услугата, съгласно законодателството 

на държавата, в която е установено. 

        8.2.Участниците в процедурата следва да отговарят на изискванията на чл.54, ал.1, 

т. 1, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5, т. 6 и т. 7 от ЗОП и чл.55, ал.1, т.1 и  т.4  от ЗОП. 

*Забележка: Основанията по чл.54, ал.1, т.1, т.2 и т. 7 от ЗОП се отнасят за:  

а/. лицата, които представляват участника или кандидата; 
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б/. лицата, които са членове на управителни и надзорни органи на участника или 

кандидата;  

в/.други лица, които имат правомощия да упражняват контрол при вземането на 

решения и да влияят пряко върху дейността на предприятието по начин, еквивалентен на 

този, валиден за представляващите го лица, членовете на управителните или надзорните 

органи. 

*Забележка: Когато изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП се отнасят за 

повече от едно лице, всички лица подписват един и същ ЕЕДОП. Когато е налице 

необходимост от защита на личните данни или при различие в обстоятелствата, свързани 

с личното състояние, информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от 

ЗОП се попълва в отделен ЕЕДОП за всяко лице или за някои от лицата. В последната 

хипотеза- при подаване на повече от един ЕЕДОП, обстоятелствата, свързани с 

критериите за подбор, се съдържат само в ЕЕДОП, подписан от лице, което може 

самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

8.3.Участникът следва да предостави (декларира) в част III., буква „Г“ от Единния 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) липсата на основания 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. 

8.4. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие и фигурира като 

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

оферта. В процедура за възлагане на обществена поръчка едно физическо или 

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

8.5. Свързани лица по смисъла на §2,т.45 от Допълнителните разпоредби на ЗОП 

не могат да бъдат самостоятелни участници в една и съща процедура 

9.Обединение 

  9.1.В случай, че Участникът участва като обединение, което не е регистрирано 

като самостоятелно юридическо лице съответствието с критериите за подбор се доказва 

от обединението участник, а не от всяко от лицата, включени в него, с изключение на 

съответна регистрация, представяне на сертификат или друго условие, необходимо за 

изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на нормативен или административен 

акт и съобразно разпределението на участието на лицата при изпълнение на дейностите, 

предвидено в договора за създаване на обединението. 
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9.2. Възложителят не поставя каквито и да е изисквания относно правната форма 

под която Обединението ще участва в процедурата за възлагане на поръчката.  

9.3. Когато Участникът е обединение, което не е регистрирано като 

самостоятелно юридическо лице се представя учредителния акт, споразумение и/или 

друг приложим документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединението, както и следната информация във връзка с конкретната обществена 

поръчка: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението 

  9.4. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, следва да бъде 

определен и посочен партньор, който да представлява обеденението за целите на 

настоящата обществена поръчка. 

  9.5 .В случай че обединението е регистрирано по БУЛСТАТ, преди датата на 

подаване на офертата за настоящата обществена поръчка се посочва 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. В случай, че не е регистрирано и 

при възлагане изпълнението на дейностите, предмет на настоящата обществена 

поръчка, Участникът следва да извърши регистрацията по БУЛСТАТ, след 

уведомяването му за извършеното класиране и преди подписване на Договора за 

възлагане на настоящата обществена поръчка; 

10.Подизпълнители 

 10.1. Участниците посочват в заявлението или офертата подизпълнителите и дела 

от поръчката, който ще им възложат, ако възнамеряват да използват такива. В този 

случай те трябва да представят доказателство за поетите от подизпълнителите 

задължения.  

10.2. 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.  

 10.3. Възложителят изисква замяна на подизпълнител, който не отговаря на 

условията по предходната точка -т. 10.2. 
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10.4. Когато частта от поръчката, която се изпълнява от подизпълнител, може да 

бъде предадена като отделен обект на изпълнителя или на възложителя, възложителят 

заплаща възнаграждение за тази част на подизпълнителя. 

           10.5. Разплащанията по т. 10.4. се осъществяват въз основа на искане, отправено 

от подизпълнителя до Възложителя чрез изпълнителя, който е длъжен да го предостави 

на възложителя в 15-дневен срок от получаването му.  

 10.6. Към искането по т. 10.5, изпълнителят предоставя становище, от което да е 

видно дали оспорва плащанията или част от тях като недължими.  

 10.7. Възложителят има право да откаже плащане по т.10.4, когато искането за 

плащане е оспорено, до момента на отстраняване на причината за отказа.  

 10.8. Правилата относно директните разплащания с подизпълнители са посочени в 

настоящата документация за обществената поръчка и в проекта на договор за възлагане 

на поръчката.  

 10.9. Независимо от възможността за използване на подизпълнители 

отговорността за изпълнение на договора за обществена поръчка е на изпълнителя. 

 10.10. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението 

му, изпълнителят уведомява възложителя за името, данните за контакт и 

представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. Изпълнителят уведомява 

възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на 

изпълнението на поръчката.  

   10.11. Замяна или включване на подизпълнител по време на изпълнение на 

договор за обществена поръчка се допуска по изключение, когато възникне 

необходимост, ако са изпълнени едновременно следните условия: 

 за новия подизпълнител не са налице основанията за отстраняване в процедурата;  

 новият подизпълнител отговаря на критериите за подбор, на които е отговарял 

предишният подизпълнител, включително по отношение на дела и вида на дейностите, 

които ще изпълнява, коригирани съобразно изпълнените до момента дейности.  

 10.12. При замяна или включване на подизпълнител, изпълнителят представя на 

възложителя всички документи, които доказват изпълнението на условията по т. 10.11, 

заедно с копие на договора за подизпълнение или на допълнително споразумение в 

тридневен срок от тяхното сключване. 

11. Използване на капацитета на трети лица. 
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11.1. Участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица, независимо от 

правната връзка между тях, по отношение на критериите, свързани с икономическото и 

финансовото състояние и техническите способности. 

11.2. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност, 

участниците могат да се позоват на капацитета на трети лица само ако лицата, с чиито 

образование, квалификация или опит се доказва изпълнение на изискванията на 

възложителя, ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е необходим 

този капацитет.  

11.3. Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, той трябва да 

може да докаже, че ще разполага с техните ресурси, като представи документи за 

поетите от третите лица задължения.  

11.4. Третите лица трябва да отговарят на съответните критерии за подбор, за 

доказването, на които участникът се позовава на техния капацитет и за тях да не са 

налице основанията за отстраняване от процедурата.  

11.5. Възложителят изисква участника да замени посоченото от него трето лице, 

ако то не отговаря на някое от условията по т.11.4.  

11.6. Възложителят изисква солидарна отговорност за изпълнението на поръчката 

от участника и третото лице, чийто капацитет се използва за доказване на съответствие с 

критериите, свързани с икономическото и финансовото състояние.  

11.7. Когато участник в процедурата е обединение от физически и/или юридически 

лица, той може да докаже изпълнението на критериите за подбор с капацитета на трети 

лица при спазване на условията по т.11.2 – 11.4. 

РАЗДЕЛ IV. КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

12. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност: 

12.1. Възложителя не поставя изискване за годността (правоспособността) за 

упражняване на професионална дейност към  участниците/ кандидатите по настоящата 

обществена поръчка.  

13. Икономически и финансови изисквания към участниците 

13.1. Всеки участник трябва да е реализирал: 

 минимален общ оборот, включително минимален оборот в сферата, 

попадаща в обхвата на поръчката, изчислен на база годишните обороти, за последните 

три приключили финансови години в зависимост от датата, на която участникът е 



29 

 

създаден или е започнал дейността си в размер на 200 000,00 (двеста хиляди) лева, от 

който   90 000,00 (деветдесет хиляди) лева в сферата, попадаща в обхвата на поръчката. 

13.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.13.1, а  именно - за 

общия оборот и оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката и годишния 

финансов отчет (ГФО) или някоя от съставните му части, когато публикуването им се 

изисква от законодателството на държавата, в която участникът е установен.  

Забележка: Когато по обективни причини участникът не може да представи 

исканите от възложителя документи, той може да докаже икономическото и 

финансовото си състояние с всеки друг документ, който възложителят приеме за 

подходящ.     

*Забележка: Участникът може да не представи ГФО или някоя от 

съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен 

регистър в Република България и участникът е посочил информация за органа, 

който поддържа регистъра. 

 

14. Технически възможности и квалификации 

14.1. Участникът трябва да има опит за изпълнение на поръчката. През 

последните 3 години, считано от датата на подаване на офертата да е изпълнил поне две 

дейности с предмет и обем идентични или сходни с тези на  поръчката. 

* Под дейност, сходна с предмета на поръчката следва да се разбира доставка на едро на 

хранителни стоки/продукти за детски заведения /ясли, детски градини, училища/, или 

други здравни, или обществени заведения. 

14.2. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.14.1 за доставка на 

хранителни продукти, изпълнени през последните три години, считано от датата на 

подаване на офертата, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, 

придружени с удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, 

на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема, както и дали е изпълнено в 

съответствие с нормативните изисквания. 

 14.3. Участникът трябва да разполага с минимум 2 /две/ специализирани 

транспортни средства за превоз на хранителните продукти, обект на доставката. 

Транспортните средства предвидени от участника за доставка на продукти от 

животински произход трябва да са регистрирани от ОДБХ по реда на чл. 246 от Закона за 

ветеринарномедицинска дейност. 
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 14.4. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.14.3. относно 

разполагаемите специализирани транспортни средства за превоз, които ще ползва. 

Участникът следва да посочи вид, марка, модел на транспортното средство, неговия 

регистрационен номер, собственост, категория и технически допустимата му  

максимална маса. Описват се и номерата на удостоверенията за регистрация, 

издадени от  ОДБХ по реда на чл. 246 ЗВМД  на  името на участника или собственика.  

 14.5. Участниците следва да разполагат с обект за търговия на едро с всички 

хранителни продукти, обект на поръчката, регистриран по реда на чл. 12 от ЗХ. 

14.6. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелствата по т.14.5 за наличие на 

обект за търговия на едро, като посочи номера на  удостоверението за регистрация за 

търговия на едро с храни, включващо списък на групите храни (Приложение № 1 към 

Заповед № РД 11-919/05.08.2011 г. на Изп. директор на БАБХ) по предмета на 

поръчката, издадено след 25.01.2011 г. от съответната ОДБХ по чл. 12 и сл. от Закона 

за храните. В горепосоченото удостоверение  за търговия с храни, издадено на името 

на участника, следва да бъде отбелязано, че кандидатът отговаря на изискванията на 

Регламент (EO) 852/2004, а за храни  от  животински произход и на Регламент (EO) 

853/2004.  

Забележка: При участник чуждестранно физическо или юридическо лице, 

същото следва да предостави (декларира) еквивалентен документ/документи, издаден/и в 

държавата, в която е установен и се намира обекта за търговия на едро с храни.  

14.7. Участникът трябва да притежава валиден към датата на подаване на 

офертата сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или 

еквивалент с област на приложение, обхващаща предмета на поръчката. 

14.8. Участникът предоставя (декларира) в Единния европейски документ за 

обществени поръчки  (ЕЕДОП) информация за обстоятелството по т.14.7. за прилагане 

на: сертификат ISO 9001:2008 или еквивалент и сертификат ISO 22000:2005 или 

еквивалент с област на приложение, предмета на поръчката, като прилага същите. 

Забележка: Сертификатите трябва да са издадени от независими лица, които са 

акредитирани по съответната серия европейски стандарти от Изпълнителна агенция 

"Българска служба за акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който 

е страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на Европейската 

организация за акредитация, за съответната област или да отговарят на изискванията за 

признаване съгласно чл. 5а, ал.2 от Закона за националната акредитация на  органи за 

оценяване на съответствието. 
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РАЗДЕЛ V. МЕТОДИКАТА ЗА КОМПЛЕКСНА ОЦЕНКА И НАЧИНА ЗА 

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОЦЕНКАТА ПО ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ. 

 

15. Критерии за оценка е “Икономически най-изгодната оферта”. 

 

Постъпилите оферти на кандидатите ще бъдат оценявани по следните 

показатели: 

 

15.2 Доказани възможности за качествено и професионално хранене на 

детските заведения - включващи следните показатели: 

   

Най - кратък срок за изпълнение на допълнителни заявки - 15 т.; 

   

Най - кратък срок за отстраняване на рекламации - 15т.; 

 

Организация и план на работа - 20 точки 

* Участникът следва да предложи цялостна концепция за организация на 

доставката, както следва: 

Работен план и организация на работа - цялостна концепция за организацията на 

доставката на хранителните продукти до обектите на поръчката, съобразена с 

особеностите на всяко детско заведение, придружена с план -график на времето/срока на 

доставка след направена заявка от страна на съответното детско заведение и възможност 

за контрол на местоположението на транспортните средства в реално време. Описание на 

организацията с разпределение на техническите и човешките ресурси. 

Предложени от участника мерки за осигуряване на минимално нарушаване на 

комфорта и затруднения на работещите и децата в сградите на Детските заведения при 

извършване на доставката. 

 

15.1. Финансови критерии-включва показател „Предлагана цена”- 50 точки. 

 

Комплексната оценка представлява сума от оценките по отделните критерии - 1+2= 

100т. 

16. Критерий за оценяване на постъпилите предложения за участие в настоящата 

процедура е „Икономически най-изгодна оферта”. 

Настоящата методика за оценка се прилага за оценяване само на оферти, които 

отговарят на предварително обявените от Възложителя условия. 

Класирането на допуснатите до оценка оферти се извършва на база получената от 

всяка оферта „Комплексна оценка”/КО/, която представлява сума от индивидуалните 

оценки по определените предварително показатели. 

 

17. Показатели за оценяване: 

 

Оценката се извършва по посочените показатели и съответните им относителни 

тежести и съгласно следната формула:   

 

КО = ТП + ФП  

Където, 

КО - Комплексна оценка - максимум 100 точки 

ТП- Технически показатели с тежест-максимум 50 точки  

ФП- Финансови показатели с тежест-максимум 50 точки 

 

17.1. Показатели за оценяване са: 
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а) Технически показатели ТП = П1 + П2 + ПЗ = 50 точки 

 

На този етап се отстраняват офертите на участниците, които не отговарят на 

изискванията на Възложителя. 

Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на Възложителя, се 

подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с друга и се оценяват по следните 

критерии: 

 

П 1 - Най - кратък срок за изпълнение на допълнителни заявки в цели часове - 

15 т.; 

 

П1 мин. 

П1= ---------------------х 15 

П1 участник 

 

П1 - точки получени от кандидата 

П1 мин. - най - кратък срок за допълнителна доставка 

П1 участник - предложен срок за допълнителна доставка от конкретния участник 

 

П 2 - Най - кратък срок за отстраняване на рекламации в цели часове – 15 т.; 

 

П2 мин. 

П2 =  ---------------- х 15 

П2 участник 

 

П2 - точки получени от кандидата 

П2 мин. - най - кратък срок за отстраняване на рекламации  

П2 участник - предложен срок за отстраняване на рекламации 

 

 

       

      П3 -  Организация и план на работа - максимален брои точки 20т. 

 

 

 

      Разработен план и организация на работа 

 

 

мах. 20 

       

      Техническо предложение: 

  

         Цялостна концепция за организацията на доставката на хранителните 

продукти до обектите на поръчката, съобразена с особеностите на всяко 

детско заведение, придружена с план -график на времето/срока на доставка 

след направена заявка от страна на съответното детско заведение и 

възможност за контрол на местоположението на транспортните средства в 

реално време. Описание на организацията с разпределение на техническите и 

човешките ресурси. 

Предложени от участника мерки за осигуряване на минимално нарушаване 

на комфорта и затруднения на работещите и децата в сградите на Детските 

заведения при извършване на доставката. 

       Участникът следва да предложи цялостна концепция за организация на 

доставката съгласно изискванията на Възложителя по настоящата методика.
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       Офертите на участниците, които отговарят на изисквания на 

Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ, съпоставят се една с 

друга и се оценяват по следните критерии:  

 

 

  

         Изпълнени са подробно и напълно всички дефинирани от 

Възложителя изисквания. 

1. Участникът е представил цялостна и най-подробно разработена 

концепция за организацията на доставка на хранителни продукти до обектите 

на поръчката, съобразена с особеностите на всяко детско заведени и 

възможност за контрол на местоположението на транспортните средства в 

реално време. 

         2. Участникът е представил разработен подробен план-график на 

доставката на хранителни продукти, съобразена с особеностите на всяко 

детско заведение с посочен ред и срок за изпълнение на доставките. 

         3. Участникът подробно е описал организацията с разпределение на 

техническите и човешките ресурси. 

         4. Предвидени са конкретни мерки за намаляване на затрудненията на 

работещите и децата в сградите на Детските заведения при извършване на 

доставката.  

 

20 

         

       

   Изпълнени са всички дефинирани от Възложителя изисквания, но е на 

лице едно от следните обстоятелства: 

         1. Участникът е представил концепция за организацията на доставка на 

хранителни продукти, но: 

         - не е описал подробно организацията и спецификата на доставка, 

съобразена с особеностите на всяко детско заведение или 

         - не е представил подробен план-график на времето/срока на 

изпълнение на доставката до съответното детско заведение или 

         - представеният план-график не е подробно разработен или 

          - не е описал подробно особеностите на обектите или 

          - графикът не съдържа всички дейности по доставката или 

          - не е посочил възможност за контрол на местоположението на 

транспортните средства в реално време или посочения контрол не дава 

реална възможност за осъществяване на същия. 

          2. Формално е описана организация с разпределение на техническите и 

човешките ресурси. 

          3. Не са предвидени конкретни мерки за намаляване на затрудненията 

на работещите и децата в сградите на Детските заведения при извършване на 

доставката или предвидените мерки са описани формално.  

 

10 
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          Изпълнени са всички дефинирани от Възложителя изисквания, но 

са налице две или повече от следните обстоятелства: 

          1. Участникът е представил концепция за организацията на доставка на 

хранителни продукти, но: 

          - не е описал подробно организацията и спецификата на доставка, 

съобразена с особеностите на всяко детско заведение или 

          - не е представил пълен план-график на времето/срока на изпълнение 

на доставката до съответното детско заведение или 

          - представеният план-график не е подробно разработен или 

          - не е описал подробно особеностите на обектите или  

          - графикът не съдържа всички дейности по доставката или 

          - не е посочил възможност за контрол на местоположението на 

транспортните средства в реално време или посочения контрол не дава 

реална възможност за осъществяване на същия. 

          2. Формално е описана организация с разпределение на техническите и 

човешките ресурси. 

          3. Не са предвидени конкретни мерки за намаляване на затрудненията 

на работещите и децата в сградите на Детските заведения при извършване на 

доставката или предвидените мерки са описани формално.  

  

 

5 

        

   „Подробно/детайлно " - описанието, което освен че съдържа отделни етапи и 

видове дейности, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са 

предложени технически решения, имащи отношение към повишаване качеството на 

изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и 

изисквания; 

 

           

    б) Финансови показатели - ФП - Предложена цена - 50 точки 

               

              Най- висок процент отстъпка от цените обявени в бюлетина на «САПИ» ЕООД, но 

не повече от 10% /десет/ процента, получава най- висока оценка - 50 точки. 

             18. За всяко следващо предложение се ползва формулата. Приложеният списък с 

хранителни продукти е показателен при подготовка на офертата от участника и съдържа 

информация относно вида, качеството и разфасовките на хранителните продукти. 

            

                         Пр.О уч. 

              ФП= --------------- х 50 

                        Пр. О мах. 

              

където, 

ФП - точки получени от кандидата 

             Пр. О уч. - Предложен процент отстъпка от участника. 

Пр. О мах. - Най-висок процент отстъпка от бюлетина на «САПИ» ЕООД по 

Ценово предложение. 

 

             

Във връзка с провеждането на процедурата и подготовката на офертите от 

Участниците за въпроси, които не са разгледани в настоящите указания, се прилагат 

Закона за обществените поръчки и Правилника за прилагане на ЗОП. 
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19. Участникът, чиято оферта е получила най - висока комплексна оценка, се класира на 

първо място, а останалите следват в низходящ ред, съгласно съответната им комплексна 

оценка. 

20. В случай, че полученият резултат от оценката на две или повече оферти са равни, 

комисията прилага разпоредбите на чл. 58, ал.1 от ППЗОП.  

 

VI. УКАЗАНИЕ ЗА ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТА 

 

21.Съдържание на офертите и изисквания: 

21.1. Офертата включва:  

21.1. 1. опис на съдържанието;  

21.1.2. техническо предложение, съдържащо:  

а) Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е 

законният представител на участника; 

б) Предложение за изпълнение на поръчката, в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя - Образец №1, включващо срок за 

изпълнение на съответната на предмета на поръчката и предложен срок „за 

реагиране в случай на рекламация”. Към техническото предложение следва да бъде 

приложена и  обяснителна записка относно начина на изпълнение на поръчката.  

в) декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор - Образец 

№2;  

г) декларация за срока на валидност на офертата - Образец №3;  

 д ) декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд - Образец №4;. 

21.1.3. Участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и 

съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен европейски документ за 

обществени поръчки (ЕЕДОП). Когато Участникът е посочил, че ще използва капацитета 

на трети лица за доказване на съответствието с критериите за подбор или че ще използва 

подизпълнители, за всяко от тези лица се представя отделен ЕЕДОП, който съдържа 

информацията. 

21.1.4. Документи за доказване на предприетите мерки за надеждност, когато е 

приложимо; 
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21.1.5. Когато участникът е обединение, което не е юридическо лице, се представя 

копие от документ (учредителния акт, споразумение и/или друг приложим документ), от 

който да е видно правното основание за създаване на обединението, както и следната 

информация във връзка с конкретната обществена поръчка:  

 правата и задълженията на участниците в обединението;  

 разпределението на отговорността между членовете на обединението;  

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението.  

В документа за създаване на обединение се определя партньор, който да 

представлява обединението за целите на обществената поръчка;  

21.1.6. Ценово предложение - Образец № 5. Към ценовата оферта се прилага, 

изготвена в пълно съответствие с образеца от документацията за участие попълнена 

количествено – стойностна сметка – Образец № 9. Участникът следва да приложи и 

бюлетин на САПИ ЕООД за гр.София за средно-месечните цени на хранителните 

продукти към датата на обявление на настоящата поръчка в АОП. 

 При несъответствие между цифрова и изписана с думи цена ще се взема предвид 

изписаната с думи. 

 В цената на договора се включват всички разходи, свързани с качественото 

изпълнение на доставката в описания вид и обхват.  

21.1.7. Списък - декларация - Образец № 7 – относно всички задължени лица по 

смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП. 

21.1.8. Декларация - Образец № 8 – 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. 

 22.Подаване на оферта  

22.1. Документите, свързани с участието в процедурата се представят 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. София, ул. 

„Леге“ № 6, п.к. 1000.  

22.2. Документите, свързани с участието в процедурата се представят от участника в 

запечатана непрозрачна опаковка, върху която се посочва: наименованието на 

участника, включително участниците в обединението, когато е приложимо;  адрес за 

кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес; 

наименованието на поръчката, за която се подават документите.  
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22.3. Опаковката включва документите по т. 21, опис на представените документи, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис "Предлагани ценови 

параметри", който съдържа ценовото предложение по т. 21.1.6. 

22.4. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за 

получаване или в незапечатана или скъсана опаковка. 

22.5. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на оферти пред 

мястото, определено за тяхното подаване, все още има чакащи лица, те се включват в 

списък, който се подписва от представител на възложителя и от присъстващите лица. 

Заявленията за участие или офертите на лицата от списъка се завеждат в регистъра, 

като не се допуска приемане на заявления за участие или оферти от лица, които не са 

включени в списъка. Получените заявления за участие или офертите се предават на 

председателя на комисията за което се съставя протокол с данните. Протоколът се 

подписва от предаващото лице и от председателя на комисията 

 

 

РАЗДЕЛ VII. ГАРАНЦИИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА И ОБЕЗПЕЧЕНИЯ 

23. Гаранция за изпълнение на договора – условия, размер и начин на 

плащане: 

23.1. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 5% от стойността 

договора-прогнозната стойност  на обществена поръчка без включен ДДС. 

23.2. Гаранцията за изпълнение  се представя в една от следните форми:  

23.2.1. парична сума; 

23.2.2. банкова гаранция; 

23.2.3. застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя.  

23.3. Гаранцията по т. 23.2.1 или т. 23.2.2 може да се предостави от името на 

изпълнителя за сметка на трето лице - гарант.  

23.4. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за 

изпълнение или за авансово предоставените средства.  

23.5. Когато 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 или титуляр на застраховката. 
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23.6. Условията за задържане и освобождаване на гаранцията за изпълнение са 

указани в Договора за изпълнение на обществената поръчка между Възложителя и 

Изпълнителя. 

23.7. При представяне на гаранцията във вид на платежно нареждане - паричната 

сума се внася по сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, IBAN BG 88 SOMB 9130 33 24908901, 

BIC  SOMBBGSF, ОБЩИНСКА БАНКА АД. 

23.8. 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.  

23.9. Възложителят ще освободи гаранцията за изпълнение, без да дължи лихви за 

периода, през който средствата законно са престояли при него. 

24. Възложителят сключва писмен договор с избрания за изпълнител участник по 

реда и при условията на чл.112 от Закона на обществени поръчки. При подписване на 

договора участникът, избран за изпълнител е длъжен да представи документи в 

съответствие с чл. 112 ал. 1 от ЗОП. 

25. Информация за задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване 

на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд 

Участниците могат да получат необходимата информация задълженията, свързани 

с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на 

труд, които са в сила в Република България и относими към доставката, предмет на 

поръчката, както следва: 

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите 

Информационен център на МОСВ: 

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

София 1000, ул. "У. Гладстон" № 67, телефон: 02/ 940 6331 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

http://www.nap.bg/page?id=178
http://www.nap.bg/
http://www3.moew.government.bg/
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Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2, телефон: 02/8119 443 

 

РАЗДЕЛ VIII. ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ: 

1. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

2. Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Образец№ 1; 

3. Декларация за съгласие с клаузите на приложения проект на договор- Образец 

№ 2; 

4. Декларация за срок на валидност на офертата, съгласно -Образец № 3; 

5. Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с 

данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и 

условията на труд, съгласно -Образец № 4; 

6. Ценово предложение-Образец № 5; 

7. Проект на договор -Образец № 6; 

8.  Декларация-списък на всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП – 

Образец № 7; 

9.Декларация по 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- Образец № 8 

     10. Количествено - стойностна сметка – Образец №9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mlsp.government.bg/
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Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки 

(ЕЕДОП) 

 

Част І: Информация за процедурата за възлагане на обществена поръчка и за 

възлагащия орган или възложителя 

 При процедурите за възлагане на обществени поръчки, за които в Официален вестник на 

Европейския съюз се публикува покана за участие в състезателна процедура, 

информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез електронната система за ЕЕДОП
1
. Позоваване на 

съответното обявление
2
, публикувано в Официален вестник на Европейския съюз: 

OВEС S брой[], дата [], стр.[],  

Номер на обявлението в ОВ S: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ]–[ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] 

Когато поканата за участие в състезателна процедура не се публикува в Официален 

вестник на Европейския съюз, възлагащият орган или възложителят трябва да включи 

информация, която позволява процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде 

недвусмислено идентифицирана. 

В случай, че не се изисква публикуването на обявление в Официален вестник на 

Европейския съюз, моля, посочете друга информация, която позволява процедурата за 

възлагане на обществена поръчка да бъде недвусмислено идентифицирана (напр. 

препратка към публикация на национално равнище):  [……] 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

Информацията, изисквана съгласно част I, ще бъде извлечена автоматично, при условие че 

ЕЕДОП е създаден и попълнен чрез посочената по-горе електронна система за ЕЕДОП. В 

противен случай тази информация трябва да бъде попълнена от икономическия оператор. 

Идентифициране на възложителя
3 Отговор: Кмет на Район Средец, 

Столична община 

Име:  Мария Ачкова 

За коя обществена поръчки се отнася? 
ОТГОВОР: „Комплексна доставка на 

хранителни продукти за нуждите на 

детските заведения на територията на 

СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 

                                                 
1
 Службите на Комисията ще предоставят безплатен достъп до електронната система за ЕЕДОП на 

възлагащите органи, възложителите, икономическите оператори, доставчиците на електронни услуги и 

други заинтересовани страни 
2
 За възлагащите органи: или обявление за предварителна информация, използвано като покана 

за участие в състезателна процедура, или обявление за поръчка. 

За възложителите: периодично индикативно обявление, използвано като покана за участие в 

състезателна процедура, обявление за поръчка или обявление за съществуването на 

квалификационна система. 
3
 Информацията да се копира от раздел I, точка I.1 от съответното обявление. В случай на 

съвместна процедура за възлагане на обществена поръчка, моля, посочете имената на всички 

заинтересовани възложители на обществени поръчки. 
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„Олимпийче“, ДГ 77 „Магнолия“, ДГ 113 

„Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

Название или кратко описание на поръчката
4
: 

Избор на Изпълнител, който ще извърши: 

„Комплексна доставка на хранителни 

продукти за нуждите на детските 

заведения на територията на СО- район 

„Средец“, а именно: ДГ 159 

„Олимпийче“, ДГ 77 „Магнолия“, ДГ 113 

„Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

Референтен номер на досието, определен 

от възлагащия орган или възложителя (ако 

е приложимо)
5
: 

[   ] 

Останалата информация във всички раздели на ЕЕДОП следва да бъде попълнена 

от икономическия оператор 

 

Част II: Информация за икономическия оператор 

А: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Идентификация: Отговор: 

Име: [   ] 

Идентификационен номер по ДДС, ако е 

приложимо: 

Ако не е приложимо, моля посочете друг 

национален идентификационен номер, ако е 

необходимо и приложимо 

[   ] 

[   ] 

Пощенски адрес:  [……] 

                                                 
4
 Вж. точки II. 1.1 и II.1.3 от съответното обявление 

5
 Вж. точка II. 1.1 от съответното обявление 
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Лице или лица за контакт
6
: 

Телефон: 

Ел. поща: 

Интернет адрес (уеб адрес) (ако е 

приложимо): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Обща информация: Отговор: 

Икономическият оператор микро-, малко или 

средно предприятие ли е
7
? 

[] Да [] Не 

Само в случай че поръчката е запазена
8
: 

икономическият оператор защитено 

предприятие ли е или социално предприятие
9
, 

или ще осигури изпълнението на поръчката в 

контекста на програми за създаване на 

защитени работни места? 

Ако „да“, какъв е съответният процент 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение? 
Ако се изисква, моля, посочете въпросните 

служители към коя категория или категории 

работници с увреждания или в неравностойно 

положение принадлежат. 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 
[….] 
 

Ако е приложимо, посочете дали 

икономическият оператор е регистриран в 

официалния списък на одобрените 

икономически оператори или дали има 

еквивалентен сертификат (напр. съгласно 

национална квалификационна система 

(система за предварително класиране)? 

[] Да [] Не [] Не се прилага 

Ако „да“: 

Моля, отговорете на въпросите в 

останалите части от този раздел, раздел Б и, 

когато е целесъобразно, раздел В от тази 

част, попълнете част V, когато е 

приложимо, и при всички случаи 

попълнете и подпишете част VI.  

а) Моля посочете наименованието на списъка 

или сертификата и съответния регистрационен 

 

 

 

 

 

 
a) [……] 
 
б) (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

                                                 
6
 Моля повторете информацията относно лицата за контакт толкова пъти, колкото е необходимо. 

7
 Вж. Препоръка на Комисията от 6 май 2003 г. относно определението за микро-, малки и средни 

предприятия (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 36). Тази информация се изисква само за статистически цели.  

Микропредприятия: .предприятие, в което са заети по-малко от 10 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 2 млн. евро. 

Малки предприятия .предприятие, в което са заети по-малко от 50 лица и чийто годишен оборот и/или 

годишен счетоводен баланс не надхвърля 10 млн. евро. 

Средни предприятия, предприятия, които не са нито микро-, нито малки предприятия и в които са 

заети по-малко от 250 лица и чийто годишен оборот не надхвърля 50 млн. евро, и/или годишният им 

счетоводен баланс не надхвърля 43 милиона евро. 
8
 Вж. точка III.1.5 от обявлението за поръчка 

9
 Т.е. основната му цел е социалната и професионална интеграция на хора с увреждания или в 

неравностойно положение. 
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или сертификационен номер, ако е 

приложимо: 
б) Ако сертификатът за регистрацията или 

за сертифицирането е наличен в електронен 

формат, моля, посочете: 
 
в) Моля, посочете препратки към 

документите, от които става ясно на какво се 

основава регистрацията или сертифицирането 

и, ако е приложимо, класификацията в 

официалния списък
10

: 
г) Регистрацията или сертифицирането 

обхваща ли всички задължителни критерии за 

подбор? 
Ако „не“: 

В допълнение моля, попълнете липсващата 

информация в част ІV, раздели А, Б, В или 

Г според случая  САМО ако това се изисква 

съгласно съответното обявление или 

документацията за обществената поръчка: 
д) Икономическият оператор може ли да 

представи удостоверение за плащането на 

социалноосигурителни вноски и данъци или 

информация, която ще позволи на възлагащия 

орган или възложителя да получи 

удостоверението чрез пряк безплатен достъп 

до национална база данни във всяка държава 

членка? 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете:  

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 
в) [……] 
 

 

 
г) [] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

д) [] Да [] Не 

 

 

 

 

 
(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 
[……][……][……][……] 

Форма на участие: Отговор: 

Икономическият оператор участва ли в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка заедно с други икономически 

оператори
11

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, моля, уверете се, че останалите участващи оператори представят отделен 

ЕЕДОП. 

Ако „да“: 
а) моля, посочете ролята на икономическия 

оператор в групата (ръководител на групата, 

отговорник за конкретни задачи...): 
б) моля, посочете другите икономически 

оператори, които участват заедно в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка: 
в) когато е приложимо, посочете името на 

участващата група: 

 
а): [……] 
 

 
б): [……] 
 

 
в): [……] 

Обособени позиции Отговор: 

                                                 
10

 Позоваванията и класификацията, ако има такива, са определени в сертификацията. 
11

 По-специално като част от група, консорциум, съвместно предприятие или други подобни. 
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Когато е приложимо, означение на 

обособената/ите позиция/и, за които 

икономическият оператор желае да направи 

оферта: 

[   ] 

 

Б: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВИТЕЛИТЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ ОПЕРАТОР 

Ако е приложимо, моля, посочете името/ната и адреса/ите на лицето/ата, упълномощено/и да 

представляват икономическия оператор за целите на настоящата процедура за възлагане на 

обществена поръчка: 

Представителство, ако има такива: Отговор: 

Пълното име  
заедно с датата и мястото на раждане, ако е 

необходимо:  

[……]; 
[……] 

Длъжност/Действащ в качеството си на: [……] 

Пощенски адрес: [……] 

Телефон: [……] 

Ел. поща: [……] 

Ако е необходимо, моля да предоставите 

подробна информация за представителството 

(форми, обхват, цел...): 

[……] 

 

В: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ИЗПОЛЗВАНЕТО НА КАПАЦИТЕТА НА ДРУГИ СУБЕКТИ 

Използване на чужд капацитет: Отговор: 

Икономическият оператор ще използва ли 

капацитета на други субекти, за да изпълни 

критериите за подбор, посочени в част IV, и 

критериите и правилата (ако има такива), 

посочени в част V по-долу?  

[]Да []Не 

Ако „да“, моля, представете отделно за всеки от съответните субекти надлежно 

попълнен и подписан от тях ЕЕДОП, в който се посочва информацията, изисквана 

съгласно раздели А и Б от настоящата част и от част III.  
Обръщаме Ви внимание, че следва да бъдат включени и техническите лица или органи, които не 

са свързани пряко с предприятието на икономическия оператор, и особено тези, които 

отговарят за контрола на качеството, а при обществените поръчки за строителство — тези, 

които предприемачът може да използва за извършване на строителството.  
Посочете информацията съгласно части IV и V за всеки от съответните субекти

12
, доколкото 

тя има отношение към специфичния капацитет, който икономическият оператор ще използва. 

                                                 
12

 Например за технически органи, участващи в контрола на качеството: част IV, раздел В, точка 3: 
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Г: Информация за подизпълнители, чийто капацитет икономическият оператор няма да 

използва 

(разделът се попълва само ако тази информация се изисква 

изрично от възлагащия орган или възложителя) 

Възлагане на подизпълнители: Отговор: 

Икономическият оператор възнамерява ли 

да възложи на трети страни изпълнението 

на част от поръчката? 

[]Да []Не Ако да и доколкото е известно, 

моля, приложете списък на предлаганите 

подизпълнители:  

[……] 

Ако възлагащият орган или възложителят изрично изисква тази информация в допълнение 

към информацията съгласно настоящия раздел, моля да предоставите информацията, 

изисквана съгласно раздели А и Б от настоящата част и част ІІІ за всяка (категория) 

съответни подизпълнители. 

 

Част III: Основания за изключване 

А: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НАКАЗАТЕЛНИ ПРИСЪДИ 

Член 57, параграф 1 от Директива 2014/24/ЕС съдържа следните основания за изключване: 

1. Участие в престъпна организация
13

: 

2. Корупция
14

: 

3. Измама
15

: 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с терористични 

дейности
16

: 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм
17

 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора
18

 

                                                 
13

 Съгласно определението в член 2 от Рамково решение 2008/841/ПВР на Съвета от 24 октомври 

2008 г. относно борбата с организираната престъпност (ОВ L 300, 11.11.2008 г., стр. 42). 
14

 Съгласно определението в член 3 от Конвенцията за борба с корупцията, в която участват 

длъжностни лица на Европейските общности или длъжностни лица на държавите — членки на 

Европейския съюз,  ОВ С 195, 25.6.1997 г., стр. 1, и вчлен 2, параграф 1 от Рамково решение 2003/568/ПВР 

на Съвета от 22 юли 2003 г. относно борбата с корупцията в частния сектор (ОВ L 192, 31.7.2003 г., стp. 

54). Това основание за изключване обхваща и корупцията съгласно определението в националното 

законодателство на възлагащия орган (възложителя) или на икономическия оператор. 
15

 По смисъла на член 1 от Конвенцията за защита на финансовите интереси на Европейските 

общности (ОВ C 316, 27.11.1995 г., стр. 48). 
16

 Съгласно определението в членове 1 и 3 от Рамково решение на Съвета от 13 юни 2002 г. относно 

борбата срещу тероризма (ОВ L 164, 22.6.2002 г., стр. 3). Това основание за изключване също обхваща 

подбудителство, помагачество или съучастие или опит за извършване на престъпление, както е посочено в 

член 4 от същото рамково решение. 
17

 Съгласно определението в член 1 от Директива 2005/60/ЕО на Европейския парламент и на Съвета 

от 26 октомври 2005 г. за предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането 

на пари и финансирането на тероризъм (ОВ L 309, 25.11.2005 г., стр. 15). 
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Основания, свързани с наказателни присъди 

съгласно националните разпоредби за 

прилагане на основанията, посочени в 

член 57, параграф 1 от Директивата: 

Отговор: 

Издадена ли е по отношение на 

икономическия оператор или на лице, което 

е член на неговия административен, 

управителен или надзорен орган или което 

има правомощия да го представлява, да взема 

решения или да упражнява контрол в рамките 

на тези органи, окончателна присъда във 

връзка с едно от изброените по-горе 

основания, която е произнесена най-много 

преди пет години, или съгласно която 

продължава да се прилага период на 

изключване, пряко определен в присъдата?  

[] Да [] Не 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): 
[……][……][……][……]

19 

Ако „да“, моля посочете
20

: 

а) дата на присъдата, посочете за коя от точки 

1 — 6 се отнася и основанието(ята) за нея;  

б) посочете лицето, което е осъдено [ ]; 

в) доколкото е пряко указано в присъдата: 

 
a) дата:[   ], буква(и): [   ], причина(а):[   ]

  
 

 
б) [……] 
в) продължителността на срока на изключване 

[……] и съответната(ите) точка(и) [   ] 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: (уеб адрес, орган или служба, 

издаващи документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……]
21 

В случай на присъда, икономическият 

оператор взел ли е мерки, с които да докаже 

своята надеждност въпреки наличието на 

съответните основания за изключване
22

 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите 

мерки
23

: 
[……] 

                                                                                                                                                           
18

 Съгласно определението в член 2 от Директива 2011/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета 

от 5 април 2011 г. относно предотвратяването и борбата с трафика на хора и защитата на жертвите от него 

и за замяна на Рамково решение 2002/629/ПВР на Съвета (ОВ L 101, 15.4.2011 г., стр. 1). 
19

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
20

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
21

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
22

 В съответствие с националните разпоредби за прилагане на член 57, параграф 6 от Директива 

2014/24/ЕС. 
23

 Като се има предвид естеството на извършените престъпления (еднократни, повтарящи се, 

системни...), обяснението трябва да покаже адекватността на мерките, които ще бъдат предприети.  
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Б: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С ПЛАЩАНЕТО НА ДАНЪЦИ ИЛИ СОЦИАЛНООСИГУРИТЕЛНИ 

ВНОСКИ  

Плащане на данъци или 

социалноосигурителни вноски: 
Отговор: 

Икономическият оператор изпълнил ли е 

всички свои задължения, свързани с 

плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски, както в 

страната, в която той е установен, така и в 

държавата членка на възлагащия орган или 

възложителя, ако е различна от страната на 

установяване? 

[] Да [] Не 

 

 
Ако „не“, моля посочете: 

а) съответната страна или държава членка; 

б) размера на съответната сума; 

в) как е установено нарушението на 

задълженията: 

1) чрез съдебно решение или 

административен акт: 

–  Решението или актът с 

окончателен и обвързващ 

характер ли е? 

– Моля, посочете датата на 

присъдата или 

решението/акта. 

– В случай на присъда — 

срокът на изключване, ако е 

определен пряко в 

присъдата: 

2) по друг начин? Моля, уточнете: 

г) Икономическият оператор изпълнил ли е 

задълженията си, като изплати или поеме 

обвързващ ангажимент да изплати 

дължимите данъци или 

социалноосигурителни вноски, 

включително, когато е приложимо, всички 

начислени лихви или глоби? 

Данъци Социалноосигурителни 

вноски 

 
a) [……] 
б) [……] 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 

г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

 
a) [……]б) [……] 
 
в1) [] Да [] Не 

– [] Да [] Не 

– [……] 
 

– [……] 
 

 

 

 

 

в2) [ …] 
 
г) [] Да [] Не 
Ако „да“, моля, 

опишете подробно: 
[……] 

Ако съответните документи по отношение 

на плащането на данъци или 

социалноосигурителни вноски е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа):
 24 

[……][……][……][……] 

                                                 
24

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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В: ОСНОВАНИЯ, СВЪРЗАНИ С НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ, КОНФЛИКТИ НА ИНТЕРЕСИ ИЛИ 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАРУШЕНИЕ
25

 

Моля, имайте предвид, че за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена 

поръчка някои от следните основания за изключване може да са формулирани по-точно в 

националното право, в обявлението или в документацията за поръчката. Така например в 

националното право може да е предвидено понятието „сериозно професионално 

нарушение“ да обхваща няколко различни форми на поведение.  

Информация относно евентуална 

несъстоятелност, конфликт на интереси 

или професионално нарушение 

Отговор: 

Икономическият оператор нарушил ли е, 

доколкото му е известно, задълженията си в 

областта на екологичното, социалното или 

трудовото право
26

? 

[] Да [] Не 

Ако „да“, икономическият оператор взел 

ли е мерки, с които да докаже своята 

надеждност въпреки наличието на 

основанието за изключване 

(„реабилитиране по своя инициатива“)? 

[] Да [] Не 

Ако да“, моля опишете предприетите 

мерки: [……] 

Икономическият оператор в една от следните 

ситуации ли е: 

а) обявен в несъстоятелност, или  

б) предмет на производство по 

несъстоятелност или ликвидация, или 

в) споразумение с кредиторите, или 

г) всякаква аналогична ситуация, възникваща 

от сходна процедура съгласно националните 

законови и подзаконови актове
27

, или 

д) неговите активи се администрират от 

ликвидатор или от съда, или 

е) стопанската му дейност е прекратена? 

Ако „да“: 

– Моля представете подробности: 

– Моля, посочете причините, поради 

които икономическият оператор ще 

бъде в състояние да изпълни 

поръчката, като се вземат предвид 

приложимите национални норми и 

мерки за продължаване на 

[] Да [] Не 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– [……] 

– [……] 
 

 

 

 

                                                 
25

 Вж. член 57, параграф 4 от Директива 2014/24/ЕС 
26

 Както е посочено за целите на настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка в 

националното право, в обявлението или документацията за обществената поръчката или в член 18, 

параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС 
27

 Вж. националното законодателство, съответното обявление или документацията за 

обществената поръчка. 
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стопанската дейност при тези 

обстоятелства
28

? 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор извършил ли е 

тежко професионално нарушение
29

?  
Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не, 
 
 [……] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор сключил ли е 

споразумения с други икономически 

оператори, насочени към нарушаване на 

конкуренцията? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Ако „да“, икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не 

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Икономическият оператор има ли информация 

за конфликт на интереси
30

, свързан с 

участието му в процедурата за възлагане на 

обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

[…] 

Икономическият оператор или свързано с 

него предприятие, предоставял ли е 

консултантски услуги на възлагащия орган 

или на възложителя или участвал ли е по 

друг начин в подготовката на процедурата 

за възлагане на обществена поръчка? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

[] Да [] Не 

 

 

 

[…] 

Случвало ли се е в миналото договор за 

обществена поръчка, договор за поръчка с 

възложител или договор за концесия на 

икономическия оператор да е бил предсрочно 

прекратен или да са му били налагани 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

                                                 
28

 Тази информация не трябва да се дава, ако изключването на икономически оператори в един от 

случаите, изброени в букви а) — е), е задължително съгласно приложимото национално право без 

каквато и да е възможност за дерогация, дори ако икономическият оператор е в състояние да изпълни 

поръчката. 
29

 Ако е приложимо, вж. определенията в националното законодателство, съответното 

обявление или в документацията за обществената поръчка. 
30

 Както е посочено в националното законодателство, съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка. 
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обезщетения или други подобни санкции във 

връзка с такава поръчка в миналото? 

Ако „да“, моля, опишете подробно: 

 

[…] 

Ако „да“,  икономическият оператор 

предприел ли е мерки за реабилитиране по 

своя инициатива? [] Да [] Не  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки: 

[……] 

Може ли икономическият оператор да 

потвърди, че: 

а) не е виновен за подаване на неверни данни 

при предоставянето на информацията, 

необходима за проверката за липса на 

основания за изключване или за изпълнението 

на критериите за подбор; 

б) не е укрил такава информация; 

в) може без забавяне да предостави 

придружаващите документи, изисквани от 

възлагащия орган или възложителя; и 

г) не се е опитал да упражни непозволено 

влияние върху процеса на вземане на решения 

от възлагащия орган или възложителя, да 

получи поверителна информация, която може 

да му даде неоправдани предимства в 

процедурата за възлагане на обществена 

поръчка, или да предостави поради 

небрежност подвеждаща информация, която 

може да окаже съществено влияние върху 

решенията по отношение на изключването, 

подбора или възлагането? 

[] Да [] Не 

 

Г: ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ИЗКЛЮЧВАНЕ, КОИТО МОЖЕ ДА БЪДАТ ПРЕДВИДЕНИ В 

НАЦИОНАЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ВЪЗЛАГАЩИЯ ОРГАН ИЛИ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ НА ДЪРЖАВА 

ЧЛЕНКА 

Специфични национални основания за 

изключване 
Отговор: 

Прилагат ли се специфичните национални 

основания за изключване, които са посочени 

в съответното обявление или в 

документацията за обществената поръчка? 
Ако документацията, изисквана в 

съответното обявление или в 

документацията за поръчката са достъпни 

по електронен път, моля, посочете: 

[…] [] Да [] Не 
 

 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……]
31 

В случай че се прилага някое специфично 

национално основание за изключване, 

[] Да [] Не 
 

                                                 
31

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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икономическият оператор предприел ли е 

мерки за реабилитиране по своя инициатива?  

Ако „да“, моля опишете предприетите мерки:  

 
[…] 

 

Част IV: Критерии за подбор 

Относно критериите за подбор (раздел илираздели А—Г от настоящата част) 

икономическият оператор заявява, че 

: ОБЩО УКАЗАНИЕ ЗА ВСИЧКИ КРИТЕРИИ ЗА ПОДБОР 

Икономическият оператор следва да попълни тази информация само ако възлагащият 

орган или възложителят е посочил в съответното обявление или в документацията за 

поръчката, посочена в обявлението, че икономическият оператор може да се ограничи до 

попълването й в раздел  от част ІV, без да трябва да я попълва в друг раздел на част ІV: 

Спазване на всички изисквани критерии за 

подбор 
Отговор: 

Той отговаря на изискваните критерии за 

подбор: 
[] Да [] Не 

 

А: ГОДНОСТ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато 

критериите за подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в 

обявлението или в документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Годност Отговор: 

1) Той е вписан в съответния 

професионален или търговски регистър в 

държавата членка, в която е установен
32

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[…] 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2) При поръчки за услуги: 
Необходимо ли е специално разрешение или 

членство в определена организация, за да 

може икономическият оператор да изпълни 

съответната услуга в държавата на 

установяване?  
 
Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

Ако да, моля посочете какво и дали 

икономическият оператор го притежава: […] 

[] Да [] Не 

  

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

                                                 
32

 Както е описано в приложение XI към Директива 2014/24/ЕС; възможно е по отношение на 

икономическите оператори от някои държави членки да се прилагат други изисквания, посочени в 

същото приложение 
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Б: ИКОНОМИЧЕСКО И ФИНАНСОВО СЪСТОЯНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Икономическо и финансово състояние Отговор: 

1а) Неговият („общ“) годишен оборот за броя 

финансови години, изисквани в съответното 

обявление или в документацията за поръчката, 

е както следва: 
и/или  
1б) Неговият среден годишен оборот за броя 

години, изисквани в съответното обявление 

или в документацията за поръчката, е 

както следва
33

(): 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 
(брой години, среден оборот): 

[……],[……][…]валута 
 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

2а) Неговият („конкретен“) годишен оборот в 

стопанската област, обхваната от 

поръчката и посочена в съответното 

обявление,  или в документацията за 

поръчката, за изисквания брой финансови 

години, е както следва: 

и/или 

2б) Неговият среден годишен оборот в 

областта и за броя години, изисквани в 

съответното обявление или 

документацията за поръчката, е както 

следва
34

: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 

година: [……] оборот:[……][…]валута 
 

 

 

 

(брой години, среден оборот): 
[……],[……][…]валута 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

3) В случай че липсва информация относно 

оборота (общия или конкретния) за целия 

изискуем период, моля, посочете датата, на 

която икономическият оператор е учреден или 

е започнал дейността си: 

[……] 

4) Що се отнася до финансовите 

съотношения
35

, посочени в съответното 

обявление, или в документацията за 

обществената поръчка, икономическият 

(посочване на изискваното съотношение — 

съотношение между х и у
36

 — и стойността): 

[…], [……]
37

 

 

                                                 
33

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
34

 Само ако е разрешено в съответното обявление или в документацията за обществената поръчка. 
35

 Например съотношението между активите и пасивите. 
36

 Например съотношението между активите и пасивите. 
37

 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 
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оператор заявява, че реалната им стойност е, 

както следва: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 (уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

5) Застрахователната сума по неговата 

застрахователна полица за риска 

„професионална отговорност“ възлиза на: 

Ако съответната информация е на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[……],[……][…]валута 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

6) Що се отнася до другите икономически 

или финансови изисквания, ако има 

такива, които може да са посочени в 

съответното обявление или в документацията 

за обществената поръчка, икономическият 

оператор заявява, че: 

Ако съответната документация, която 

може да е била посочена в съответното 

обявление или в документацията за 

обществената  поръчка, е достъпна по 

електронен път, моля, посочете: 

[…] 

 

 

 

  

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……] 

 

В: ТЕХНИЧЕСКИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ СПОСОБНОСТИ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато критериите за 

подбор са били изисквани от възлагащия орган или възложителя в обявлението, или в 

документацията за поръчката, посочена в обявлението. 

Технически и професионални способности Отговор: 

1а) Само за обществените поръчки за 

строителство: 

През референтния период
38

 икономическият 

оператор е извършил следните строителни 

дейности от конкретния вид:  
Ако съответните документи относно 

доброто изпълнение и резултат от най-

важните строителни работи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка):  [……] 

Строителни работи:  [……] 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

1б) Само за обществени поръчки за 

доставки и обществени поръчки за 

услуги: 
През референтния период

39
 икономическият 

оператор е извършил следните основни 

доставки или е предоставил следните 

 
Брой години (този период е определен в 

обявлението или документацията за 

обществената поръчка): [……] 

Описание Суми Дати Получате

                                                 
38

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до пет години и да приемат опит 

отпреди повече от пет години. 
39

 Възлагащите органи могат да изискат наличието на опит до три години и да приемат опит 

отпреди повече от три години. 
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основни услуги от посочения вид: При 

изготвяне на списъка, моля, посочете сумите, 

датите и получателите, независимо дали са 

публични или частни субекти
40

: 

ли 

    
 

2) Той може да използва следните технически 

лица или органи
41

, особено тези, отговарящи 

за контрола на качеството: 

При обществените поръчки за строителство 

икономическият оператор ще може да 

използва технически лица или органи при 

извършване на строителството: 

[……] 
 

 
[……] 

3) Той използва следните технически 

съоръжения и мерки за гарантиране на 

качество, а съоръженията за проучване и 

изследване са както следва:  

[……] 

4) При изпълнение на поръчката той ще бъде в 

състояние да прилага следните системи за 

управление и за проследяване на веригата 

на доставка: 

[……] 

5) За комплексни стоки или услуги или, по 

изключение, за стоки или услуги, които са 

със специално предназначение: 
Икономическият оператор ще позволи ли 

извършването на проверки
42

 на неговия 

производствен или технически капацитет и, 

когато е необходимо, на средствата за 

проучване и изследване, с които разполага, 

както и на мерките за контрол на 

качеството? 

 

 

 
[] Да [] Не 

6) Следната образователна и професионална 

квалификация се притежава от: 

а) доставчика на услуга или самия изпълнител, 

и/или (в зависимост от изискванията, 

посочени в обявлението, или в 

документацията за обществената поръчка) 

б) неговия ръководен състав: 

 

 
a) [……] 
 

 

 
б) [……] 

7) При изпълнение на поръчката 

икономическият оператор ще може да 

приложи следните мерки за управление на 

околната среда: 

[……] 

8) Средната годишна численост на състава 

на икономическия оператор и броят на  

ръководния персонал през последните три 

Година, средна годишна численост на състава: 
[……],[……], 
[……],[……], 

                                                 
40

 С други думи, всички получатели следва да бъдат изброени и списъкът следва да включва 

публичните и частните клиенти за съответните доставки или услуги. 
41

 За техническите лица или органи, които не са свързани пряко с предприятието на икономическия 

оператор, но чийто капацитет той използва съгласно посоченото в част II, раздел В, следва да се попълнят 

отделни ЕЕДОП. 
42

 Проверката се извършва от възлагащия орган или, при съгласие от негова страна, от негово име от 

компетентен официален орган на държавата, в която е установен доставчикът на стоки или услуги; 
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години са, както следва: [……],[……], 

Година, брой на ръководните кадри: 
[……],[……], 

[……],[……], 

[……],[……] 

9) Следните инструменти, съоръжения или 

техническо оборудване ще бъдат на негово 

разположение за изпълнение на договора: 

[……] 

10) Икономическият оператор възнамерява 

евентуално да възложи на подизпълнител
43

 

изпълнението на следната част (процентно 

изражение) от поръчката: 

[……] 

11) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор ще достави 

изискваните мостри, описания или снимки на 

продуктите, които не трябва да са придружени 

от сертификати за автентичност. 

Ако е приложимо, икономическият оператор 

декларира, че ще осигури изискваните 

сертификати за автентичност. 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 
[…] [] Да [] Не 
 

 

 
 [] Да[] Не  
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документа): [……][……][……][……] 

12) За обществени поръчки за доставки: 

Икономическият оператор може ли да 

представи изискваните сертификати, 

изготвени от официално признати 

институции или агенции по контрол на 

качеството, доказващи съответствието на 

продуктите, които могат да бъдат ясно 

идентифицирани чрез позоваване на 

технически спецификации или стандарти, 

посочени в обявлението или в документацията 

за поръчката? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

 

[] Да [] Не 

 

 

 

 

 

 

 

 
[…] 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

                                                 
43

 Ако икономическият оператор е решил да възложи подизпълнението на част от договора и ще 

използва капацитета на подизпълнителя, за да изпълни тази част, моля, попълнете отделен ЕЕДОП за 

подизпълнителите, вж. част II, раздел В по-горе. 
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Г: СТАНДАРТИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО И СТАНДАРТИ ЗА ЕКОЛОГИЧНО УПРАВЛЕНИЕ 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато стандартите за 

осигуряване на качеството и/или стандартите за екологично управление са били изискани 

от възлагащия орган или възложителя в обявлението или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 

Стандарти за осигуряване на качеството и 

стандарти за екологично управление 
Отговор: 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи и доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

стандартите за осигуряване на качеството, 

включително тези за достъпност за хора с 

увреждания. 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно схемата за 

гарантиране на качеството могат да бъдат 

представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

Икономическият оператор ще може ли да 

представи сертификати, изготвени от 

независими органи, доказващи, че 

икономическият оператор отговаря на 

задължителните стандарти или системи за 

екологично управление? 

Ако „не“, моля, обяснете защо и посочете 

какви други доказателства относно 

стандартите или системите за екологично 

управление могат да бъдат представени: 

Ако съответните документи са на 

разположение в електронен формат, моля, 

посочете: 

[] Да [] Не 
 

 

 

 
[……] [……] 
 

 

 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на документа): 

[……][……][……][……] 

 

Част V: Намаляване на броя на квалифицираните кандидати 

Икономическият оператор следва да предостави информация само когато възлагащият 

орган или възложителят е посочил обективните и недискриминационни критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени с цел ограничаване броя на кандидатите, 

които ще бъдат поканени за представяне на оферти или за провеждане на диалог. Тази 

информация, която може да бъде съпроводена от изисквания относно видовете 

сертификати или форми на документални доказателства, ако има такива, които трябва 

да бъдат представени, се съдържа в съответното обявление или в документацията за 

обществената поръчка, посочена в обявлението. 
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Само при ограничени процедури, състезателни процедури с договаряне, процедури за 

състезателен диалог и партньорства за иновации: 

Икономическият оператор декларира, че: 

Намаляване на броя Отговор: 

Той изпълнява целите и 

недискриминационните критерии или 

правила, които трябва да бъдат приложени, за 

да се ограничи броят на кандидатите по 

следния начин: 

В случай, че се изискват  някои сертификати 

или други форми на документални 

доказателства, моля, посочете за всеки от тях, 

дали икономическият оператор разполага с 

изискваните документи: 

Ако някои от тези сертификати или форми 

на документални доказателства са на 

разположение в електронен формат
44

, моля, 

посочете за всички от тях:  

[……] 
 

 
[…] [] Да [] Не

45 
 

 

(уеб адрес, орган или служба, издаващи 

документа, точно позоваване на 

документацията): [……][……][……][……]
46 

 

Част VI: Заключителни положения 

Долуподписаният декларира, че информацията, посочена в части II – V по-горе, е вярна и точна, 

и че е представена с ясното разбиране на последствията при представяне на неверни данни. 

Долуподписаният официално декларира, че е в състояние при поискване и без забава да 

представи указаните сертификати и други форми на документални доказателства, освен в 

случаите, когато: 

а) възлагащият орган или възложителят може да получи придружаващите документи чрез 

пряк достъп до съответната национална база данни във всяка държава членка, която е 

достъпна безплатно
47

; или 

б) считано от 18 октомври 2018 г. най-късно
48

, възлагащият орган или възложителят 

вече притежава съответната документация. 

Долуподписаният дава официално съгласие [посочете възлагащия орган или 

възложителя съгласно част I, раздел A] да получи достъп до документите, подкрепящи 

информацията, която е предоставена в [посочете съответната част, раздел/ точка/и] 

от настоящия Единен европейски документ за обществени поръчки за целите на 

[посочете процедурата за възлагане на обществена поръчка: (кратко описание, препратка 

към публикацията в Официален вестник на Европейския съюз, референтен номер)].  

Дата, място и, когато се изисква или е необходимо, подпис(и):  [……] 

 

                                                 
44

 Моля, посочете ясно към кой документ се отнася отговорът. 

45
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

46
 Моля да се повтори толкова пъти, колкото е необходимо. 

47
 При условие, че икономическият оператор е предоставил необходимата информация (уеб адрес, 

орган или служба, издаващи документа, точно позоваване на документацията), която позволява на 

възлагащия орган или на възложителя да го направи. Когато се изисква, това трябва да бъде съпроводено 

от съответното съгласие за достъп.  
48

 В зависимост от националните разпоредби за прилагането на член 59, параграф 5, втора алинея от 

Директива 2014/24/ЕС 
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OБРАЗЕЦ № 1 

 

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

( наименование на участника ) 

 

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПОРЪЧКАТА 

 

 

 

Настоящото предложение е подадено от ………………………………..…………… 

(наименование на участника) 

със седалище и адрес на управление: гр. ....................................................................., 

ул. ............................................. № .........................., 

тел.: ..........................., факс: .............................................. e-mail: .........................................., 

ЕИК/БУЛСТАТ: .............................................................. - Участник в процедурата за 

възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на хранителни 

продукти за нуждите на детските заведения на територията на СО- район 

„Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 „Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 

18 „Детски свят“. 

 

и подписано от ...................................................................................................... 

(трите имена) 

…………………………………………………………………………………………………. 

(данни по документ за самоличност) 

в качеството му на ………….………..…………………………………….………  

(длъжност) 

на ………………………………………………..... 

(наименование на участника) 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

От името на ...................................................................................... (наименование на 

участника) Ви представям Техническо предложение за изпълнение на обявената от Вас 

обществена поръчка с предмет: „Комплексна доставка на хранителни продукти за 

нуждите на детските заведения на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 

159 „Олимпийче“, ДГ 77 „Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

Гарантирам, че Участникът ............................................................................. (наименование 

на участника), когото представлявам, е в състояние да изпълни качествено поръчката в 

пълно съответствие с настоящото предложение и, изискванията на Възложителя 

определени с Техническата спецификация.. 
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Предлагам Участникът ............................................................................. (наименование на 

участника) да изпълни предмета на поръчката за срок от ........................ месеца и при 

следните условия: 

 

 Обяснителна записка : 

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

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

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

 

ВАЖНО! Ако е приложимо, към настоящото техническо предложение се прилага 

декларация (свободна форма) относно това коя част от офертата има конфиденциален 

характер и да изиска от възложителя да не я разкрива. 

 

 

 Предлагаме срок за реагиране в случай на рекламация -  до  .....................  (Словом 

....................................) часа, считано от получаване на обаждането, в същия ден.  

 

С настоящата гарантираме, че всеки доставен продукт ще бъде с остатъчен срок на 

годност не по-малко от 75 % (седемдесет и пет процента) към датата на доставка. 

Поемаме, задължението всяка доставка да се съпровожда от търговски документ, 

съдържащ следната информация: 

- Вида на хранителните продукти 

- Количество 

- Номер на партида 

- Регистрационен номер на предприятието доставчик 

- Количество-килограм, литър, бройка, връзка,  

- сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти, 

съгласно изискванията на Закона за храните. 

 - други по преценка на участниците. 

 

 

 

В случай, че нашето предложение бъде избрано, ние поемаме ангажимента да 

представим гаранция за изпълнение на договор в размер и срок на валидност, съгласно 

указанията на Възложителя.   

 

 

 

  г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 
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ОБРАЗЕЦ №2 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 
*
 

ЗА СЪГЛАСИЕ С КЛАУЗИТЕ НА ПРИЛОЖЕНИИЯ ПРОЕКТА НА ДОГОВОР  

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

 

 

 

Запознат съм със съдържанието на проекта на договора и приемам клаузите в него. 

 

 

 

 

 

 

 

  г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оз 

 

 

  

 

                                                 
 Настоящата декларация се попълва задължително от представляващия  участника по регистрация. 
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ОБРАЗЕЦ № 3 

 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

за срок на валидност на офертата 

 

 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

 

 

ДЕКЛАРИРАМ, че 

 

Срокът на валидност на офертата е .................................. включително, считано от датата 

определана за краен срок за получаване на оферти. 

 

 

 

 

 

  г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 
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ОБРАЗЕЦ №4 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я  

 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

При изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, 

опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд. 

 

Известна ми е отговорността по чл. 313 от Наказателния кодекс. 

 

 

  г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 

 

Забележка: Участниците могат да получат необходимата информация, свързана 

със закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията  на 

труд от следните институции:  

- Относно задълженията, свързани с данъци и осигуровки: 

Национална агенция по приходите: 

Информационен телефон на НАП - 0700 18 700; интернет адрес: www.nap.bg 

- Относно задълженията, опазване на околната среда: 

Министерство на околната среда и водите 

Информационен център на МОСВ: 

работи за посетители всеки работен ден от 14 до 17 ч. 

1000 София, ул. "У. Гладстон" № 67 

Телефон: 02/ 940 6331 

Интернет адрес: http://www3.moew.government.bg/ 

- Относно задълженията, закрила на заетостта и условията на труд: 

Министерство на труда и социалната политика: 

Интернет адрес: http://www.mlsp.government.bg 

София 1051, ул. Триадица №2  

Телефон: 02/ 8119 443 
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OБРАЗЕЦ № 5 

 

 

ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

 

за участие в  открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

 

 

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

( наименование на участника ) 

 

и подписано от .................................................................................................................... 

 

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

(трите имена и ЕГН) 

 

в качеството му на .............................................................................................................. 

(на длъжност) 

 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 1. С настоящото Ви представяме нашата ценова оферта за участие в обявената от 

Вас открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Комплексна 

доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на територията 

на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 „Магнолия“, ДГ 113 

„Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

Ценовото предложение за изпълнение на същата е с обща стойност  ....................... 

(словом ........................................................................................), без включен ДДС. 

  

 

Предложените от нас единични цени за продуктите са отразени в приложената 

количествено - стойностна сметка, неразделна част от нашето предложение. 

 

В предложените единични цени на хранителните продукти са включени всички 

застраховки, мита, данъци, такси, печалба, начислявани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, 

транспортни разходи франко мястото на изпълнение на поръчката, ДДС и всички други 

присъщи разходи за осъществяване на дейността. 
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Ние  приемаме, че цената получена от сбора на единичните цени в колона „Обща 

стойност с ДДС“ е единствено и само за целите на оценка на нашето предложение. 

 

Предлагаме .................................. % надценка върху средно месечните цени на едро на 

хранителни продукти, определени в месечния бюлетин на САПИ ЕООД.  

 

Процентът надценка не може да се променя за срока на договора. 

 

Ние приемаме, за извършените доставки да издаваме фактури /с описани артикули/, 

които ще представяме в счетоводството на съответното детско заведение до 15-то 

/петнадесето/ и 30-то /тридесето /число на текущия месец. Фактурите ше бъдат 

придружени със стокови разписки, подписани от представители на двете страни. 

 

Гарантираме, че в срока определен от Възложителя ще предоставим банкова/ парична 

гаранция за изпълнение на договора в размер на 5% от стойността на договора - ............( 

....словом .....) лв. без ДДС  

 

До подготвяне на официалния договор, тази оферта заедно с писменото потвърждение от 

Ваша страна и известие за сключване на договора ще формират обвързващо 

споразумение между двете страни.  

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Количествено- стойностна сметка – образец №9 

2. Бюлетин на САПИ ЕООД за гр.София, за средно – месечните цени на 

всички хранителни продукти, предмет на настоящата поръчка към датата на 

публикуване на поръчката в АОП. 

  

 

 

 

     г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 
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ОБРАЗЕЦ №6 

 

ПРОЕКТ НА  ДОГОВОР 

 

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 

 

 

Днес ………2017 г., в гр. София между: 

 

1./ Район „СРЕДЕЦ” – СТОЛИЧНА ОБЩИНА, със седалище и адрес на 

управление гр. София, ул. „Леге” № 6, БУЛСТАТ: 0006963270461, представляван от 

Мария Ачкова – кмет на Район „Средец” и Екатерина Момчилова – нач. отдел 

„ФСОКССД“ наричани по–долу за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ  

 и  

 

2. ………………………………………………., ЕИК………...., банка……………., IBAN: 

………………….., BIG код.....................................със седалище и адрес на управление 

…………………………….., представлявано от …………………., наричано за краткост 

ИЗПЪЛНИТЕЛ от друга страна,  

в изпълнение на Решение за класиране № ………../ ……………2017г. на кмета на 

……………  за процедура открита с Решение...................../..................2017 г. уникален № 

в регистъра на АОП …….-2017-....... и на основание чл.112, ал.1 и 6 във връзка с чл.106, 

ал.6 и чл. 108, т.1 от Закона за обществените поръчки, се сключи настоящия договор за 

следното: 

    І. ПРЕДМЕТ И СРОК НА ДОГОВОРА 

 

Чл.1. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема срещу заплащане н 

договорента цена да извърши доставка на хранителни продукти за общинските детски 

заведения на територията на Столична община- район „Средец“, съгласно техническата 

спецификация, представляваща неразделна част от договора. 

(2)    Доставките се извършват по предврителни ежедневни/седмични заявки до следните 

детски заведения към СО- район „Средец“ – крайни получатели по този договор, а 

именно: 

- ДГ № 159 „ОЛИМПИЙЧЕ“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЛАДСТОН“ № 38; 

 

- ДГ  № 77 „МАГНОЛИЯ“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „МИЗИЯ“ № 6; 

 

- ДГ № 113 „ПРЕСПА“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „ПРЕСПА“ № 3; 

 

- ДГ № 18 „ДЕТСКИ СВЯТ“- ГР. СОФИЯ, УЛ. „ГЕОРГИ МАРКОВ“ № 2. 

 

(3)  Доставките на прогнозните количества хранителни продукти, определени в 

техническата спецификация и напречени за краткост СТОКИТЕ ще се извършват 
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ежедневно в рамките на установеното работно време на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по ред и начин 

определен в настоящия договор. 

 

ІІ. СРОК НА ДОГОВОРА 

 

 Чл. 2. Договорът се сключва за срок от 3 /три/ календарни години, считано от 

датата на подписване на договора от страните по него. 

 

ІІІ. ЦЕНИ, ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 

 
Чл. 3.(1) Общата стойност на договора е  в размер на 

…………………….……………без включен ДДС или ………………………………….с 

включен ДДС. 

 Плащанията по смисъла на този договор се извършват от детските заведения в 

съответствие и в рамките на разчетените в бюджета на детското заведение средства /за 

съответната година/ за извършване на доставката. 

 

 (2) Доставната цена включва ДДС и всички разходи по доставката франко 

складовете на обектите - крайни получатели. 

Чл.4.(1) Доставната цена се актуализира ежемесечно след предоставяне на 

месечен бюлетин на САПИ ЕООД с процента надценка посочен в ценовото 

предложение. 

(2) На всяко последно число от месеца, след влизане в сила на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, чрез нарочна комисия ще контролира определянето на доставната 

цена на хранителните продукти.  

(3) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава да предоставя за своя сметка бюлетина на “САПИ” 

ЕООД –  на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ два дни преди сроковете, посочени в предходната алинея.  

(4). Заплащането на доставената стока се извършва от детските заведения   - крайни 

получатели, на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, в срок до .........(.........................) дни след доставката, с 

платежно нареждане, въз основа на данъчна фактура, издадена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по 

следната банкова сметка:  

Обслужваща банка: ................, 

клон ............................,  

банков код: ............................,  

банкова сметка: ........................... 
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  IV. ВЪЗЛАГАНЕ НА ДОСТАВКИТЕ. ИЗИСКВАНИЯ 

 

Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ чрез директорите и 

оторизираните за целта служители във общинските детски заведения, предварителни 

заявки, съдържащи указания за вида и количеството на артикулите, които се заявяват и 

за срока на доставката, като се спазват следните изисквания: 

 а)  Общинските детски заведения на територията на район „Средец“ – крайни 

получатели са длъжни да представят писмени заявки по образец и по електронен път на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 б) Заявката по образец следва да се изпрати по електронен път, както и в писмена 

форма, подписана от заявяващата страна и да бъде изготвена по установен от страните 

образец, като съдържа подробно описание на заявените артикули по вид и количество, 

както и график за доставката им. 

 в) Общинските детски заведения територията на район „Средец“– крайни 

получатели могат да променят  определените количества в седмичните заявки, като ги 

намаляват или увеличават в зависимост от реалните си потребности, но не по-късно от 

24 часа преди доставката, като писмено или по телефона уведомят за това 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 г) Доставяните хранителни продукти трябва да отговарят на изискванията, 

определени в българското законодателство, европейските стандарти и да са придружени 

със следните документи за всеки един обект по отделно:  

- доставна фактура – оригинал; 

- Вида на хранителните продукти 

- Количество 

- Номер на партида 

- Регистрационен номер на предприятието доставчик 

- Количество-килограм, литър, бройка с посочен грамаж на единица бройка, връзка,  

- сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти, 

съгласно изискванията на Закона за храните. 

              

 

   V. СРОКОВЕ НА ДОСТАВЯНЕ 

Чл. 6.(1). Доставките на основните хранителни продукти се извършват ежедневно. 

Промяна на честотата на извършваните заявки е възможна при предварително 

съгласуване с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 



68 

 

  

 

(2). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ няма право да отказва изпълнението на отправената към него 

заявка подадена при условията на този договор и стриктно следва да спазва утвърдения 

график на доставка. 

 

   VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

 

А. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ 

Чл.7.(1) Общинските детски заведения територията на район „Средец“ - крайни 

получатели, приемат стоката в складовете срещу стокова разписка съдържаща, вида на 

хранителния продукт,  количество, номер на партида, регистрационен номер на 

предприятието, след оценяване на съответствието й с изискванията на договора и 

нормативните актове, което се удостоверява от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с представяне на 

документите, посочени в чл. 5, буква „г” от настоящия договор. 

 (2) При наличие на  мотивирани възражения общинските детски заведения 

територията на район „Средец“  - крайни получатели могат да откажат да приемат 

стоката, за която не са представени документи по чл. 5, буква „г” от настоящия договор, 

както и ако тя не отговаря на изискванията на Системата за управление на безопасност 

на храните, БДС EN ISO 22000:2005 съгласно §.1, т. 56 от ДР на ЗХ, съгласно условията 

на договора. 

 (3) При възникване на спор относно техническите спецификации и безопасността 

на доставената стока, контролни проби се вземат от оторизиран, съгласно закона, орган  

в присъствието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ или упълномощени от тях лица, 

в същия ден. Протоколът от анализа на оторизирания орган /Българска агенция по 

безопасност на храните, акредитирана лаборатория/, ще се счита за обвързващ страните, 

като разходите за анализа са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.  

Чл.8. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право във всеки момент от изпълнението на договора да 

извършва проверка чрез контролните си органи в обектите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и в 

обектите - краен получател, относно количества, стадии на изпълнение, техннологични 

параметри на стоките, предназначени за крайния получател, без това да пречи на 

оперативната дейност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

Чл.9.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право на рекламация, в случаите на установяване, че 

доставените стоки са опасни за здравето и безопасността на потребителя, след 

представяне на протокол за изпитване от акредитиран орган. 
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(2) При откриването на скрити недостатъци на стоките, за които ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не е 

знаел и не е могъл да узнае при приемането й, той е длъжен незабавно да уведоми 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да иска заменяне на стоката с нова или 

връщане на част от цената, ако ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не е изпълнил задълженията си, 

посочени в договора и закона. 

Чл.10.(1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, е длъжен чрез директорите и оторизираните за целта 

служители в детските заведения – крайни получатели, да заплати извършените през 

текущата седмица доставки до ...............(..................) работни дни след доставката и 

представяне на данъчна фактура. 

 (2). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен да заплати аванси на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ само в 

случаи на извършвани от него извънредна или кризисна доставка. Всяка извънредна или 

кризисна доставка се заявява писмено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

 

Б. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ 

Чл. 12. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава:  

 а) да извършва договореното в чл. 1 от този договор; 

 б) да доставя заявените стоки в срокове по чл. 6 от настоящия договор; 

Чл.13. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ при подписване на договора представя  гаранция за 

изпълнение, в размер на 5 (пет) процента от стойността на договора- прогвозната 

стойност на поръчката. 

Чл.14. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи договорената цена на доставените стоки, 

съгласно раздел ІІI на договора. 

Чл.15. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да издава на детски заведения към територията 

на район „Средец“  , краен получател, данъчни фактури за извършените доставки, всяка 

седмица. 

Чл.16.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ доставя стоките с етикети на български език, които да 

съдържат информация за вида на стоката, датата на производство, срокът на годност, 

произход и идентичност. Доставките следва да се извършват франко сладовете на 

детските заведения на територията на район „Средец“, съгласно заявките им, по 

предварително съгласуван график между страните. 

(2) Опаковката следва да е подходяща за ръчна и механизирана товарно-

разтоварна дейност. 

(3) Доставката на хранителни продукти да се извършва при строго спазване на 

санитарно – хигиенните изисквания за транспортните средства, придружени със 

съответните удостоверения за регистрация, издадени от компетентните органи. 
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(4) Доставката да се извършва в рамките на работния ден, по писмена заявка, по 

електронен път или по телефон от директорите на детските заведения на територията на 

район „Средец“ - крайни получатели. 

(5) При извършване на доставките, стоките следва да се придружават от: 

- доставна фактура – оригинал; 

- Вида на хранителните продукти 

- Количество 

- Номер на партида 

- Регистрационен номер на предприятието доставчик 

- Количество-килограм, литър, бройка с посочен грамаж на единица бройка, връзка,  

- сертификат за качество или друг аналогичен документ за хранителни продукти, 

съгласно изискванията на Закона за храните. 

(6) При доставка франко складовете на общинските детски заведения към 

територията на район „Средец“ - крайни получатели,  стоките да се придружават от лице, 

упълномощено да се подписва от името на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по отношение количеството  

на доставените продукти. 

Чл.17.(1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да предлага само безопасни, годни за консумация 

и неувреждащи здравето на хората хранителни продукти по смисъла на чл.20 от Закона 

за храните.  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ, ако открие, че стоките не са безопасни за консумация, е 

длъжен: 

- да изтегли от складовете на общинските детски заведения територията на район 

„Средец“ - краени получатели стоките, представляващи заплаха за живота и здравето на 

потребителите, като незабавно информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички рискове, свързани 

с употреба на продуктите. 

- в срок до .........................часа , съгласно представеното техническо предложение за 

изпълнение на поръчката, неразделна част от настоящия договор, да предприеме 

действия по рекламацията и заместването на продуктите с други годни за употреба. 

(2) През срока на годност, съгласно БДС /ОН, ТС/, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ отговаря 

при правилно съхранение от страна на детските заведения територията на район 

„Средец“ за несъответствие на  техническите спецификации на хранителните продукти, 

като той е длъжен за своя сметка да отстрани недостатъците и повредите. 

Чл. 18. Рискът от увреждане или погиване на стоките до мястото им на доставка в 

съответните детски заведения е за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 
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VII. КАЧЕСТВО И ПРИЕМАНЕ  - ПРЕДАВАНЕ 

 

Чл. 19.(1). Стоките, които се доставят от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, трябва да отговарят на 

изискванията на действащите стандартизационни документи и да са със съответната 

маркировка за дата на производство, годност и партидни номера, като са придружени с 

документи определени в 5”г” от настоящия договор.  

(2). Отговорните лица в детските заведения територията на район „Средец“ са 

длъжни да приемат стоките, при условията на чл.7 от настоящия договор. 

 

    VIII. РЕКЛАМАЦИИ 

 

Чл. 20.(1) Отговорните лица в детските заведения територията на район „Средец“  

правят веднага рекламация при откриване на недостатъци на получените стоки при 

условията на чл. 9 от настоящия договор. 

(2). При възникване на спор относно съответствието на доставените стоки с 

техническите спецификации, за обвързващ страните ще се счита анализа, извършен от 

акредитиран по установения в закона ред, орган. 

(3). ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен в срок от ................................................часа, при 

установяване на несъответствие от акредитирания орган на доставените стоки с 

техническата спецификация, да отстрани установените недостатъци за своя сметка. 

 

    IX. НЕУСТОЙКИ И ЛИХВИ 

 

Чл.21 (1). При забава  на доставките от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ заявени при 

условията на чл. 5 от настоящия договор, той дължи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка е 

размер на 2 % (два процента) от стойността на доставката за всеки просрочен ден, но не 

повече от 10 % (десет процента) от стойността на недоставените стоки. 

(2). Ако забавата продължи повече от седем дни ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да 

прекрати или развали договора, като задържи гаранцията за изпълнение. 

Чл. 22.(1). ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ си запазва правото на рекламация и отказ от плащане при 

установяване на отклонения в количеството и съответствието на техническите 

спецификации на стоката въз основа на представените анализи и протоколи от 

акредитиращия орган,  при условията на настоящият договор, като всички произтичащи 

от това неблагоприятни последици са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

(2). При установяване на неизпълнение в количествено и качествено отношение 

на на повече от три доставки в рамките на един месец от срока на договора, заявени при 
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условията на чл. 5 от настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да развали 

договора.  

(3). При възникване на спор относно съответствието на стоката с техническите 

спецификации, за обвързващ страните ще се счита анализа на акредитирана лаборатория, 

който ще бъде основание за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ да изиска от ИЗПЪЛНИТЕЛ подмяна на 

стоката в срока на извънредна доставка – двадесет и четири  часа. 

 Чл. 23. При забава в изпълнение на задължението на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно 

плащането на дължимата по догавара цена, същата дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ законната 

лихва върху съответната сума. 

     

   X. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

Чл. 24.(1). Преди подписване на този договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да 

представи на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ гаранция за изпълнение на договора в размер на 

.....................(...............................), което представлява 5 % от неговата стойност.  

(2). Когато изпълнението на поръчката е станало невъзможно поради причини, за 

които ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава в срок от три 

работни дни, гаранция за изпълнение.  

(3). В срок от 10 дни след прекратяване действието на договора 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ освобождава гаранцията за изпълнение, без да дължи лихва за 

времето, през което средствата са престочли законно у него. 

 

     XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл.25.(1). Договорът се прекратява с изтичане срока му на действие; 

Чл. 26. Настоящият договор може да бъде прекратен преди изтичане на срока: 

а) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено; 

б) едностранно, от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ако в резултат на обстоятелства, 

възникнали след сключването му, не е в състояние да изпълнява договорните си 

задължения. 

   в ) при виновно неизпълнение на задълженията на една от страните по договора с 

10/десет/ дневно писмено предизвестие от изправната до неизправната страна. 

 

     XI. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 27. Страните по този договор не могат да го изменят, освен при условията на чл. 116 

от Закона за обществените поръчки.  

Чл. 28. Възложителят си запазва правото при възникване на изключителни 

обстоятелства, налагащи неотложно възлагане или при възникване на необходимост от 
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доставка на допълнителни количества хранителни продукти, предназначени за 

частична замяна или допълване на наличните доставки, и  смяната на доставчика води 

до несъвместимост или до съществени технически затруднения при използването 

поради придобиване на хранителни продукти с различна техническа характеристика 

или при възникване на изключителни обстоятелства, налагащи неотложно възлагане, 

да възложи доставката чрез процедура на договаряне по чл. 79, ал.1, т.4 или т. 6 от 

ЗОП. 

Чл. 29. Всички съобщения или уведомления между страните по настоящия договор ще 

бъдат в писмена форма, която ще се смята за спазена и при отправянето им по e-mail или 

факс.  

Чл. 30. Неразделна част от договора е бюлетина на „САПИ” ЕООД, издаден към датата 

на представяне на предложението. 

Чл. 31. За неуредените с този договор въпроси се прилагат общите разпоредби на 

действащото гражданско право. 

Чл. 32. Неразделна част от настоящия договор е  техническата спецификация, състоящоа 

се от ....... броя страници 

 

Настоящия договор се състави и подписа в 3 (три) еднообразни екземпляра – два за 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.. 

 

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: .............................    ИЗПЪЛНИТЕЛ: ..................... 

 

Кмет:.................                                           УПРАВИТЕЛ:........................  

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

Гл. Счетоводител: ....................... 

  /.................................../ 
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ОБРАЗЕЦ № 7 

 

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я 

 

СПИСЪК НА ВСИЧКИ ЗАДЪЛЖЕНИ ЛИЦА 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения на 

територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

 

Д Е К Л А Р И Р А М, че: 

 

 

във връзка с участието в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свя“,  предоставям следният списък на 

всички задължени лица по смисъла на чл.54, ал.2 от ЗОП:  

 

 

лицата, които представляват участника или 

кандидата са: 
 

лицата, които са членове на управителни и 

надзорни органи на участника или 

кандидата са: 

 

други лица със статут, който им позволява 

да влияят пряко върху дейността на 

предприятието по начин, еквивалентен на 

този, валиден за представляващите го лица, 

членовете на управителните или 

надзорните органи са: 

 

 

 

 

 

  г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 
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ОБРАЗЕЦ № 8 

 

 

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 

 

Долуподписаният /-ната/         , в качеството ми на

 _________________________ (посочете длъжността) на     

      (посочете фирмата на участника) - участник в 

процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:  

 

„Комплексна доставка на хранителни продукти за нуждите на детските заведения 

на територията на СО- район „Средец“, а именно: ДГ 159 „Олимпийче“, ДГ 77 

„Магнолия“, ДГ 113 „Преспа“ и ДГ 18 „Детски свят“. 

 

Д Е К Л А Р И Р А М: 

Представляваният от мен участник:  

1. Е/Не е дружество (вярното се подчертава), регистрирано в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

2. Е/Не е свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим 

3. Съм/Не съм свързано лице (вярното се подчертава) с дружество, регистрирано в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, включително и чрез гражданско 

дружество/консорциум, в което участва дружество, регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим. 

4. Представляваното от мен дружество попада в изключението на чл. 4, т. ______ 

от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в 

юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните 

действителни собственици. 

  

Забележка: Тази точка се попълва, ако дружеството е регистрирано в юрисдикция с 

преференциален данъчен режим или е свързано с лица, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим. 

5. Запознат съм с правомощията на възложителя по чл. 6, ал. 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, вр. §7, ал. 2 от Заключителните разпоредби на същия. 

Задължавам се при промени на горепосочените обстоятелства да уведомя Възложителя в 

седемдневен срок от настъпването им. 

Известна ми е отговорността по чл.313 от НК за неверни данни.  

 

  г.                     Декларатор:     

(дата на подписване) 
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ПОЯСНЕНИЕ:  

В случай, че участникът е юридическо лице, декларацията се подава от лицата, 

които представляват участника, членовете на управителни и надзорни органи и за 

други лиза, които имат правомощия да упражняват контрол при вземане на 

решения от тези органи. 

В случай, че участникът е обединение, декларация се представя за всяко физическо 

или юридическо лице, включено в обединението, при спазване на изречение първо от 

поясненията. 

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията, която е на чужд 

език се представя и в превод. 

Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документът се 

представя за всеки един от тях, при спазване на изречение първо от поясненията. 

„Свързани лица”, са лицата по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на 

Търговския закон: 

Забраната по Закона за икономическите и финансовите отношения с 

дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, 

свързаните с тях лица и техните действителни собственици не се прилага, когато: 

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 Кодекса за социално осигуряване, Закона за публичното 

предлагане на ценни книжа или Закона за дейността на колективните 

инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране. 
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ОБРАЗЕЦ №9 

  

     
КОЛИЧЕСТВЕНО - СТОЙНОСТНА СМЕТКА 

       

№ АРТИКУЛ М
Я

Р
К

А
 

ЗАБЕЛЕЖКА  КОЛИЧЕСТВО 

Ед.цена 

без ДДС 

Обща 

стойност 

без ДДС 

1 

Свински бут 

обезкостен (охл.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

2 

Свинска плешка 

обезкостена (охл.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

3 Свински шол (охл.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

4 

Телешка плешка 

обезкостена (охл.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

5 Телешки шол (охл.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

6 

Агнешка плешка 

(замразена) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

7 Агне цяло - охладено кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Наредба №4/2014 

  

 

8 

Пуешко месо гърди 

филе (охл.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

9 

Пилета (замр.) 

натурални кг. 

Бройлери от 1 кг. до 1.500 

кг. Наредба №9 на МЗХ 

  

 

10 

Пилешки бутчета 

(замр.) натурални кг. 

БДС 12180-74 или 

еквивалент ТД на 

производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Регламент (ЕО) №543/2008  

  

 

11 

Филе хек без кожа и 

кости - (замразено) кг. 

ТД на производителя или 

еквивалентно 

Регламент(ЕО) №853/2004 
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12 Сух шпек кг. 

Утвърден стандарт „Стара 

планина"  

  

 

13 

Мляно месо (смес) 

(тарелка 0,500 кг.) кг. 

Утвърден стандарт „Стара 

планина"  

  

 

14 Шунка пуешка кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

15 

Заешко месо – цял 

заек (замр.)  кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

16 

Краве масло (мин. 

80% масленост) 0,250 

кг. кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

Регламент (ЕС) 

№1308/2013г. 

  

 

17 

Краве сирене (кутия, 8 

кг.) кг. 

БДС 15:2010, 

Регламент(ЕО) №853/2004  

  

 

18 

Извара без добавени 

растителни мазнини 

(вакуумирана, пакет 

1,000 кг.) кг. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

19 

Прясно краве мляко, 

2% (1 л.) тетрапак бр. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

20 

Прясно краве мляко, 

3% (1 л.) тетрапак бр. 

ТД на производителя 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

21 

Краве кисело мляко, 

2% (полистеронови 

кофички с вместимост 

0,500 кг.) бр. 

БДС 12:2010, 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

22 

Краве кисело мляко, 

3,6% (полистеронови 

кофички с вместимост 

0,500 кг.) бр. 

БДС 12:2010, 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

23 

Кашкавал от краве 

мляко (вакуумиран, 

разфасовка от 1 кг.) кг. 

БДС 14:2010, 

Регламент(ЕО) №853/2004 

  

 

24 

Хляб „Добруджа" 

(0,650 кг.) (нарязан) бр. 

Утвърден стандарт 

„България"  

  

 

25 

Хляб пълнозърнест, 

пълнозърнесто 

брашно тип 1850, 

нарязан (0,700 кг.) бр. 

ТД на производителя без 

оцветители 

  

 

26 

Брашно (пакет 1,000 

кг.) кг. 

Утвърден стандарт 

„България" 

  

 

27 

Галета (пликове 1,000 

кг.) кг. ТД на производителя 
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28 Фиде (пакет 0,400 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

29 

Макарони (пакет 0,400 

кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

30 

Кус - кус (пакет 0,400 

кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

31 

Спагети (пакет 0,400 

кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

32 

Домашна юфка (пакет 

0,250 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

33 

Точени кори за баница 

(пакет 0,400 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

34 

Бутер тесто (пакет 

0,800 кг.)   ТД на производителя 

  

 

35 Козунак 1 кг. кг. ТД на производителя 

  

 

36 

Грис пшеничен (пакет 

1,000 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

37 

Яйца - клас А, размер 

L бр. 

ТД на производителя 

Наредба №1/09.01.2008г.за 

търговия с яйца 

Регламент(ЕО) №589/2008 

   

38 

Консерва: домати 

(0,680 кг.) - небелени бр. ТД на производителя 

  

 

39 

Консерва: домати 

(кутия 0,400 кг.) - 

белени, нарязани бр. ТД на производителя 

  

 

40 

Доматено пюре (0,680 

кг.) с над 22% сухо в-

во бр. ТД на производителя 

  

 

41 

Консерва: 

стерилизиран грах 

(0,680 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

42 

Консерва: зелен фасул 

(0,680 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

43 

Консерва: гювеч 

(0,680 кг.) бр. ТД на производителя 
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44 

Консерва: кисело зеле 

кълцано (1,700 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

45 

Консерва: Капия 

печена белена (0,680 

кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

46 

Компот от праскови 

(0,680 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

47 

Компот от кайсии 

(0,680 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

48 

Мармалад шипков с 

над 60% плодово 

съдържание - (0,340 

кг.) бр. 

ТД на производителя или 

еквивалентно, Наредба за 

пл.конфитюри, мармалади 

2003 

  

 

49 

Конфитюр (без 

консерванти) 

различни видове 

(буркан 0,340 кг., над 

60% плод) бр. 

ТД на производителя или 

еквивалентно, Наредба за 

пл. конфитюри, 

мармалади/2003 

  

 

50 

Натурален сок 100% 

(кутия тетрапак от 1 

л.) бр. 

ТД на производителя 

Наредба за изискванията 

към соковете от плодове 

/2013г. 

  

 

51 

Пчелен мед 100% 

(буркан, 0,900 кг.) бр. 

ТД на производителя 

Наредба за изисквания към 

пчелния мед предназачен за 

консумация от човека/2002г. 

Регламент(ЕО) 1935/2004 

  

 

52 

Лютеница консерва 

(0,300 кг.) бр. Браншови стандарт. 

  

 

53 

Едри черни безсолни 

маслини без костилка 

(тенекия от 2 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

54 Моркови кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

55 Картофи - пресни кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

56 Картофи - стари  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

57 Чушки - зелени кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

58 Чушки - червени кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

59 Домати кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

60 Краставици кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

61 Зеле (прясно) кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 
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62 Тиквички кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

63 Праз лук кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

64 Лук кромид кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

65 Лук кромид пресен  вр. 

Наредба№16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

66 Лук чесън кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

67 Репички вр. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

68 Пресен копър вр. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

69 Пресен магданоз вр. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

70 Целина на глави кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

71 Спанак пресен кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

72 Марули  бр. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

73 Ряпа бяла кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

74 Сини сливи кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

75 Грозде - десертно кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

76 Круши кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

77 Ягоди  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

78 Череши  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

79 Киви кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

80 Кайсии  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 
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81 Праскови  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

82 Нектарини кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

83 Ябълки кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

84 Лимони кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

85 Портокали кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

86 Мандарини кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

87 Банани кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

88 Диня  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

89 Пъпеш  кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

90 Тиква кг. 

Наредба №16 Регламент 

(ЕО) №543/2011 

  

 

91 

Сушени плодове микс 

(пакет 0,250 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

92 

Спанак замразен 

(пакет 2,5 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

93 

Грах замразен (пакет 

2,5 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

94 

Зелен фасул замразен 

(пакет 2,5 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

95 

Зеленчуков микс 

замразен (пакет 2,5 

кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

96 

Захар, екстра качество  

(пакет 1 кг.) кг. 

БДС или еквивалентно ТД 

на производителя Наредба 

за изискванията към 

захарите/2002г. 

  

 

 

97 

 

 

Захар, пудра (пакет 

0,500 кг.) кг. 

ТД на производителя 

Наредба за изискванията 

към захарите/2002г. 

  

 

98 

Ориз, екстра качество 

(пакет  1 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

99 

Сол готварска, 

йодирана, екстра кг. 

ТД на производителя 

Наредба за изисквания на 
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качество (пакет 1 кг.) солта за хранителни цели/ 

2001г. 

100 

Растително 

слънчогледово масло 

(Р\/С бутилка от 1 л.) л. Браншови стандарт  01/2016 

  

 

101 

Леща, екстра качество 

(пакет 0,500 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

102 

Зрял боб, средно едри 

зърна, екстра качество 

(пакет 1 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

103 

Оцет ябълков (бут. 

0,700 л.) бр. ТД на производителя 

  

 

104 

Нишесте десертно, 

пшенично (пакет 0,100 

кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

105 

Чай билков кутия 

(филтър) (кутия 20 бр. 

пакетчета)  бр. 

ТД на производителя 

Регламент №1331 

№1332,1333/2008 

  

 

106 

Грухана пшеница 

(пакет 0,400 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

107 

Овесени ядки (пакет 

0,500 кг.) кг. ТД на производителя 

  

 

108 

Мюсли 20% плод 

(пакет от 1 кг.) кг. 

ТД на производителя 

Наредба за изискванията 

към храните на зърнена 

основа от 2003г. 

  

 

109 

Корнфлейкс 

натурален (пакет 0,500 

кг.) кг. 

ТД на производителя 

Наредба за изискванията 

към храните на зърнена 

основа от 2003г. 

  

 

110 

Корнфлейкс 

шоколадови топчета 

(пакет 0,500 кг.) кг. 

ТД на производителя 

Наредба за изискванията 

към храните на зърнена 

основа от 2003г. 

  

 

111 

Червен пипер (пакет 

0,100 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

112 

Сода бикарбонат 

(пакет 0,100 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

113 

Целина суха (пакет 

0,010 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

114 

Чубрица суха, ронена 

(пакет 0,020 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

115 

Дафинов лист (пакет 

0,010 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

116 

Джоджен сух (пакет 

0,010 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

117 

Ванилия (пакет 0,2 

гр.) бр. ТД на производителя 
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118 

Суха мая (пакет 0,011 

кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

119 

Бакпулвер (пакет 

0,010 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

120 

Канела (пакет 0,010 

кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

121 

Пастет пилешки 

детски (консерва 0,100 

кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

122 

Тахан халва (калъп по 

1 кг.) бр. ТД на производителя 

  

 

 

ОБЩА СТОЙНОСТ 

БЕЗ ДДС 

 

 

 

   г.                     Подпис:    

(дата на подписване) 

 


