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УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 
 

 

РАЗДЕЛ I. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА 

ПОРЪЧКАТА.  

1. Обща информация. 

 Възложител на обществената поръчка е Община Копривщица, със седалище и 

административен адрес: гр. Копривщица, Софийска област, ул.„Любен Каравелов” № 

16, Булстат 000776331, представлявана от Генчо Дойчев Герданов – Кмет на община 

Копривщица. 

 Обществената поръчка е за доставка и се възлага  чрез събиране на оферти с 

обява, по реда на глава двадесет и шеста във връзка с чл.20, ал. 3, т. 2 от Закона за 

обществените поръчки.  

 2.Описание на предмета на поръчката. 

Предметът на поръчката  включва доставка на хранителни продукти в натурален 

и консервиран вид, за нуждите на ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено 

„Домашен социален патронаж”  и „Топъл обяд”- Договор, рег. №BG05FMOP001-3.002-

0178-С01 за изпълнение на проект „Осигуряване на топъл обяд в община Копривщица 

– с грижа и отговорност за хората в неравностойно положение“, Процедура за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване 

на топъл обяд – 2016“ по Оперативна програма за храни и/или основно материално 

подпомагане от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в 

България, по обособени позиции, както следва: 

Обособена позиция №1: Доставка на хляб и хлебни изделия; 

Обособена позиция №2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и 

млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти.  

Групите хранителни продукти и техните количества по Обособени позиции са 

посочени в количествената сметка към Техническите спецификации. 

Хранителните продукти трябва да отговарят на изискванията за безопасност и 

качество, регламентирани в европейското и националното законодателство; 

Хранителните продукти трябва да са качествени и с доказан произход, 

отговарящи на нормативно установените и на посочените от Възложителя изисквания 

за качество и за безопасност при употреба от крайни потребители, както и на 

санитарните, ветеринарно – санитарните, хигиенни и други норми, установени от 

действащото законодателство в Република България и/или издадени от специализирани 

държавни органи. 

Хранителните продукти трябва да бъдат екстра или първо качество /клас/, да 

отговарят на БДС и/ или на еквивалентни стандарти и да са придружени със съответния 

сертификат за качество, документ за произход или друг аналогичен/еквивалентен 

документ.  

Към датата на доставка хранителните продукти трябва да имат остатъчен срок на 

годност не по – малко от 80 %.  

  Хранителните продукти се доставят от Изпълнителя до обектите на Възложителя 

със собствен или нает транспорт. Транспортните средства следва да са регистрирани по 

реда на Закона за храните и действащата към момента нормативна уредба. 
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 3. Прогнозна стойност, прогнозно количество, начин на плащане  и източник 

на финансиране.  

3.1. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на поръчката е в размер на 

70 000,00 лв. /седемдесет хиляди лева/ без ДДС, разпределена по Обособени позиции, 

както следва: 

Обособена позиция №1: Доставка на хляб и хлебни изделия - в размер на 5 

070,00 лв. /пет хиляди и седемдесет лева/ без ДДС; 
Обособена позиция №2: - Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и 

млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти- в 

размер на 64 930,00 лв. /шестдесет и четири хиляди деветстотин и тридесет лева/  

без ДДС; 

Забележка: Посочените стойности по Обособените позиции са максимални 

и не са обвързващи за страните по договора, като Възложителят има право в 

зависимост от нуждите и финансовия ресурс, с който разполага да не възлага 

доставки за цялата стойност на Обособената позиция от обществената 

поръчка. 

 В стойността на обособените позиции от поръчката се предвиждат всички 

разходи, свързани с качественото изпълнение на доставката, в т. ч. всички застраховки, 

мита, данъци, такси, печалба, начислявани от участника, транспортни разходи франко 

мястото на изпълнение на поръчката и всички други присъщи разходи за 

осъществяване на дейността в рамките на договорения период. 

Забележка: Участници, предложили по-висока цена от прогнозната 

стойност на съответната обособена позиция, се отстраняват от участие в 

процедурата. 

 

3.2. Прогнозно количество.  
Подробните описания на видовете хранителни стоки и количества по обособени 

позиции са дадени в Техническите спецификации към настоящата документация. 

Забележка: Посочените в Техническите спецификации количества на 

хранителните продукти са прогнозни и не задължават Възложителя да ги заяви в 

пълен обем. 

 

3.3. Начин на плащане. 

Плащането на доставените хранителни продукти ще се извършва в български 

лева, по банков път, с платежно нареждане от Община Копривщица по посочената 

сметка на Изпълнителя, ежемесечно, след всяка извършена доставка, придружено със 

сертификат за качество и произход на доставените продукти, в срок до десет календарни 

дни от издаване на фактурите за доставените стоки. Фактурите се издават за всяка 

дейност по отделно - ДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен социален 

патронаж” и „Топъл обяд”.  

3.4. Източник на финансиране – финансирането на обществената поръчка е 

осигурено от бюджета на община Копривщица - за доставките за ДГ „Евлампия 

Векилова” и Общинско звено „Домашен социален патронаж”, и от бюджета на проект 

по Договор №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 - за доставките за „Топъл обяд“.  

 

4. Място на извършване на доставката.  

Хранителните продукти следва да бъдат доставени франко складовите бази на 

звената на бюджетна издръжка при Община Копривщица, както следва: 

-  бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 108 – склад на ДГ „Евлампия Векилова”; 
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- бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 77 – склад на Общинско звено „Домашен 

социален патронаж и „Топъл обяд”. 

 

5. Срокове.  

5.1. Срок за изпълнение на доставката- Изпълнителят е длъжен да доставя 

заявените от Възложителя всички видове и количества хранителни продукти в срок, 

както следва:  

 Обособена позиция 1: Доставка на хляб и хлебни изделия- ежедневно, всеки 

работен ден;  

 Обособена позиция 2: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и 

млечни продукти; плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти – 

минимум веднъж седмично, а в летния период- минимум два пъти седмично,  в срок до 

три дни, след направена от оторизираните лица на Възложителя заявка. 

 

5.2. Срок за изпълнение на договора - 12 месеца от датата на сключване на 

договора.  

 

 5.3. Срок на валидност на офертите - срокът на валидност на офертите не 

може да бъде по–кратък от 60 календарни дни, считано от крайната дата за получаване 

на офертите. Възложителят може да поиска от участниците да удължат срока на 

валидност на офертите до сключване на договора. 

 

РАЗДЕЛ II. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ВСЯКА 

ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ. 

1. Лично състояние на участниците за всяка Обособена позиция.  

 1.1. В процедурата за възлагане на обществената поръчка може да участва всяко 

българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, техни обединения, както 

и всяко друго образувание, което има правото да изпълнява доставката, съгласно 

законодателството на държавата, в която е установено
1
. 

1.2. Възложителят отстранява от участие по обществената поръчка участник, 

когато:  

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

чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 

301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е  от Наказателния кодекс;  

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

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

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

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

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

аналогични задължения, установени с акт на компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, освен ако е допуснато 

разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията или задължението е по акт, 

който не е влязъл в сила;  

                                                           
1.§2, т.15 от ДР ЗОП „Законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен“ е: 
а) за физически лица – отечественото им право по смисъла на чл.48 от Кодекса на международното частно право 
б) юридическите лица – правото на държавата, определено съгласно чл.56 от Кодекса на международното частно право 
в) за обединенията и други образувания, които не са юридически лица – правото на държавата, в която са регистрирани или 

учредени 
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4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 от ЗОП;  

5. е установено, че: 

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

липсата на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

на основания за отстраняване или изпълнението на критериите за подбор;  

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

 

  Основанията по т. 1, 2 и 6 се отнасят за лицата, които представляват участника, 

членовете на управителни и надзорни органи и други лица, които имат правомощия да 

упражняват контрол при вземането на решения от тези органи.  

 

  Точка 3 не се прилага, когато:  

- се налага да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; 

- размерът на неплатените дължими данъци или социалноосигурителни вноски е 

не повече от 1 на сто от сумата на годишния общ оборот за последната приключена 

финансова година. 

Участник за когото са налице горепосочените основания по чл. 54, ал. 1, т. 1-5 и т. 

7 от ЗОП, има право да представи доказателства, че е приел мерки, които гарантират 

неговата надеждност, въпреки наличието на съответното основание за отстраняване. 

 

1.3. Не се допуска пряко или косвено участие в настоящата обществена поръчка 

на дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и на 

свързаните с тях лица, включително и чрез гражданско дружество/консорциум в което 

участва дружество, регистрирано в юрисдикции с преференциален данъчен режим.  

1.4. Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни 

кандидати или участници в една и съща процедура. 
 

 2. Критерии за подбор за всяка Обособена позиция. 

 2.1. Икономическо и финансово състояние на участниците. 

В настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка Възложителят не 

поставя изисквания за икономическо и финансово състояние на участниците. 

 

2.2. Технически и професионални способности  на участниците. 

2.2.1. Участниците следва да са изпълнили дейности с предмет и обем, 

идентични или сходни с тези на поръчката за последните три години от датата на 

подаване на офертата.  

В изпълнението на това изискване участникът следва да е извършил минимум 1 

(една) доставка с предмет и обем, идентични или сходни с тези на поръчката за 

последните 3 (три) години  от датата на подаване на офертата. 

Забележка: Под доставки с предмет и обем, идентични или сходни с тези на 

поръчката следва да се разбира: доставки на хранителни продукти. 

 

За доказване на изискването участниците представят Списък на доставките, 

които са идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 

(три) години, считано от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, 

датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка /приемо-

предавателни протоколи, удостоверения и др./; 
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2.2.2. Участниците следва да разполагат  с техническо оборудване, 

необходимо за изпълнение на поръчката. 

2.2.2.1.  Участникът трябва да разполага минимум с 1 (един) автомобил-собствен 

или нает, отговарящ на санитарно-хигиенните изисквания за транспортиране на 

хранителни продукти.  

2.2.2.2.  Участникът следва да разполага с регистриран/и обект/и за търговия с 

храни по чл. 12 от Закона за храните, обхващащ/и всички групи храни, които ще се 

доставят.  

За доказване на изискването участниците представят: 

Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката - по образец, придружена с:  

1. Заверени копия на документ за собственост /талон/ и/или договор за наем на 

транспортно средство, което отговаря на санитарно-хигиенните изисквания за 

транспорт на храни. В случай на представен договор за наем срокът на действие на 

последния трябва да обхваща целия период на изпълнение на поръчката; 

  2. Заверено копие на удостоверение за регистрация на транспортното средство, 

съгласно чл. 12 от Закона за храните, издадено от съответните компетентни органи: 

РВМС/ОДБХ и/или РИОКОЗ/РЗИ. 

3. Заверено копие на актуално/и  удостоверение/я за регистрация на обекта/ите 

по чл. 12 от Закона за храните, издадени от компетентните органи, съгласно 

нормативните изисквания към момента на издаването им: РВМС/ОДБХ и/или 

РИОКОЗ/РЗИ. 

 

Важно: При участието на обединения, които не са юридически лица, 

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 изпълнението 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. 

Участниците могат за конкретната поръчка да се позоват на капацитета 

на трети лица, независимо от правната връзка между тях, по отношение на 

критериите, свързани с техническите способности и професионалната 

компетентност. 

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. 

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. 

Възложителят ще изиска от участника да замени посоченото от него 

трето лице, ако то не отговаря на някое от условията по предходното изречение. 

Когато кандидат или 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 на изр. 3-5 от 

настоящата забележа. 

За подизпълнителите се прилагат изискванията на чл.66 от ЗОП 
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РАЗДЕЛ III. УКАЗАНИЯ ЗА ПОДГОТОВКА, СЪДЪРЖАНИЕ НА 

ОФЕРТАТА И ПОДАВАНЕТО И. 

Участниците трябва да проучат всички указания и условия за участие, дадени в 

документацията за участие. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се 

придържа точно към условията, обявени от Възложителя. Отговорността за правилното 

разучаване на условията за участие се носи единствено от участниците. 

 Всеки участник има право да представи само една оферта за една или за 

двете обособени позиции по предмета на настоящата обществена поръчка. 

Офертата се изготвя, като участниците използват представените в документацията 

образци и задължително съдържа: 

1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника- 

образец №1;  

2.  Представяне на  участника-образец №2;  

3. Пълномощно на лицето, което е упълномощено да представлява участника в 

настоящата обществена поръчка; 

4. При участници обединение-копие от договора за създаване на обединението; 

5. Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 

1, 2 и 7 от ЗОП) - образец №3;   

 6.  Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП (за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 

- 5 от ЗОП) - образец №4;   

7. Декларация по чл. 3, т. 8 от Закона за икономическите и финансовите 

отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен 

режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици – Образец№ 5; 

8. Декларация по чл. 66, ал. 1 от ЗОП, за подизпълнители- образец №6;  

9. Декларация от подизпълнител- образец №7; 

10. Декларация за приемане на условията в проекта на договора- образец №8; 

11. Декларация за срока на валидност на офертата- образец №9; 

 12. Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на 

обществената поръчката, изпълнени през последните три години- образец №10;  

 13. Декларация за техническото оборудване, което ще бъде използвано за 

изпълнение на поръчката - образец №11;  

 14. Техническо предложение - образец №12; 

15. Ценово предложение - образец №13. 

 

Когато участникът е обединение на физически и/или юридически лица, което 

обединение не е самостоятелно юридическо лице, се представя копие на документ за 

обединение, от който следва да е видно основанието за създаването му, 

разпределението на участието и дейностите и отговорностите на лицата при 

изпълнение на дейностите по поръчката и представляващия го, а когато в документа за 

създаване на обединение не е посочено лицето, което представлява участниците в 

обединението - и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва 

представляващият. 

Участниците не могат да изменят съдържанието на приложените към 

документацията образци.  

Документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителна 

власт по регистрацията или упълномощени за това лица, с представяне на нотариално 

заверено пълномощно за изпълнение на такива представителни функции.  

Всяка страница от офертата се номерира последователно. 
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Офертата и приложенията към нея се представят на български език. Документи на 

чужд език се представят и в превод. 

В офертата и приложените документи не се допускат никакви вписвания между 

редовете, изтривания или корекции, освен ако са заверени с подписа на лице с 

представителни функции и свеж печат. 

Офертата се подава в запечатан, непрозрачен и с ненарушена цялост плик лично 

от представляващ участника, от упълномощено от него лице, с куриер или по пощата. 

Върху плика се посочва адреса на Възложителя и предмета на настоящата обществена 

поръчка:  

 

Община Копривщица 

гр. Копривщица 2077,  

ул. „Любен Каравелов“ № 16  

 
За участие в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни 

продукти за нуждите на ЦДГ „Евлампия Векилова”, Общинско звено „Домашен 

социален патронаж”  и „Топъл обяд”-  Договор  №BG05FMOP001-3.002-0178-С01 по 

Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от Фонда 

за Европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в България, обособена 

позиция………….“ /участникът посочва по коя/и обособена/и позиция/и участва/, 

 

както и данни за участника: наименование, адрес за кореспонденция, телефон, 

електронен адрес,  лице за контакти. 

 

Офертите се подават в Деловодството на Община Копривщица на горепосочения 

адрес, в срок до 02.02.2017 г., 17.00 часа. 

Участникът е длъжен да обезпечи получаването на офертата на указаното място и 

в срок. Разходите за подаване на офертата са за негова сметка. 

При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и 

часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което 

на приносителя се издава документ. 

Възложителят не приема за участие и връща незабавно на участниците оферти, 

които са представени след изтичане на крайния срок или в незапечатан, или плик с 

нарушена цялост. 

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

на оферти, възложителят най-късно на следващия работен ден ще публикува в раздел 

"Профил на купувача", интернет адрес: http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-

na-kupuvacha/  писмени разяснения по условията на обществената поръчка. 

 

 

РАЗДЕЛ IV.  КРИТЕРИИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКАТА.  

Критерият за възлагане на настоящата обществена поръчка е „Най-ниска цена“.  

 

 

 

РАЗДЕЛ V. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ. 

Отварянето на офертите ще се извърши на 03.02.2017 г. /петък/, в 11:00 часа, в 

сградата на община Копривщица, на адрес: гр. Копривщица, ул.„Любен Каравелов“ № 

16. 

http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/
http://koprivshtitsa-bg.com/bg/municipality/profil-na-kupuvacha/
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Разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците се 

извършва от специално назначена от Възложителя комисия, съгласно чл. 97 от ППЗОП. 

Комисията отваря офертите по реда на тяхното постъпване и обявява ценовите 

предложения. При извършване на тези действия могат да присъстват представители на 

участниците. 

  Когато предложената в офертата на участник, цена е с повече от 20 на сто по-

благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на нейното образуване, 

която се представя в 5-дневен срок от получаване на искането. Писмената обосновка  се 

оценява по отношение на нейната пълнота и обективност в съответствие с чл. 72 от 

ЗОП. 

Комисията класира участниците по степента на съответствие на офертите с 

предварително обявените от възложителя условия. 

Комисията съставя протокол за разглеждането и оценката на офертите и за 

класирането на участниците. Протоколът се представя на Възложителя за 

утвърждаване, след което в един и същ ден се изпраща на участниците и се публикува в 

профила на купувача. 

 

РАЗДЕЛ VI. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА 

ПОРЪЧКАТА. 

Преди сключването на договора за обществена поръчка, възложителят изисква от 

участника, определен за изпълнител, да представи актуални документи, 

удостоверяващи липсата на основанията за отстраняване от поръчката. За доказване на 

липсата на основания за отстраняване, избраният  за изпълнител  участник представя: 

- за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1 от ЗОП - свидетелство за съдимост; 

- за обстоятелството по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП - удостоверение от органите по 

приходите и удостоверение от общината по седалището на възложителя и на 

участника. 

 Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако има 

такива. 

Документите по чл.58, ал. 1 от ЗОП може да не се представят, когато 

обстоятелствата в тях са достъпни чрез публичен безплатен регистър или 

информацията или достъпът до нея се предоставя от компетентния орган на 

възложителя по служебен път. 

 Възложителят сключва договор за обществена поръчка с определения 

изпълнител в 30-дневен срок от датата на определяне на изпълнителя. 

 Възложителят може да сключи договор със следващия класиран участник, 

когато избраният за изпълнител участник откаже да сключи договор или не се яви за 

сключването му в определения от възложителя срок, без да посочи обективни причини.  

 

РАЗДЕЛ VII. КОМУНИКАЦИЯ МЕЖДУ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ И 

УЧАСТНИЦИТЕ  

 

Всички комуникации и действия на Възложителя и на участниците, свързани с 

настоящата обществена поръчка са в писмен вид. 

Обменът на информацията между Възложителя и Участника може да се извършва 

по един от следните начини: 

- лично – срещу подпис; 
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- по пощата – чрез препоръчано писмо с обратна разписка, изпратено на 

посочения от участника адрес; 

- чрез куриерска служба; 

- по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и 

електронния подпис; 

- чрез комбинация от тези средства. 

  Писмата и уведомленията следва да бъдат адресирани до посоченото за тази цел 

лице за контакти. 

  Обемът и съхраняването на информация в хода на провеждане на настоящата  

обществена поръчка се извършва по начин, който гарантира целостта, достоверността и 

поверителността на информацията. 

 

 РАЗДЕЛ VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ  

3а всички неуредени от настоящата документация въпроси се прилагат 

разпоредбите на Закона за обществените поръчки, Правилника за прилагане на Закона 

за обществените поръчки и другите действащи нормативни актове, свързани с предмета 

на обществената поръчка. 

 

 

 

 

 

 
 


