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                                                             АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ 

 

1000 София, ул. "Леге" 4 

e-mail: aop@aop.bg 

интернет адрес: http://www.aop.bg 

 

 ОБЯВА 

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

 Номер на обявата: 01 

  

 Възложител: община Копривщица  

Поделение (когато е приложимо): [……] 

Партида в регистъра на обществените поръчки: 01037 

Адрес: гр. Копривщица, ул. „Любен Каравелов“ № 16 

Лице за контакт (може и повече от едно лица): Теодора Главчева - мл. експерт“Евроинтеграция“; 

Милена Паралеева - гл.специалист „Евроинтеграция“; Павлина Маврудиева - мл.специалист 

„Евроинтеграция“ 

 

Телефон: 0884909762; 0888118288; 0885897385 

E-mail: info@koprivshtitsa-bg.com 

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

Допълнителна информация може да бъде получена от: 

[Х] Горепосоченото/ите място/места за контакт 

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

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

 
Обект на поръчката: 

[] Строителство 

[Х] Доставки 

[] Услуги 

Предмет на поръчката: Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „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, по обособени позиции. 

  

Кратко описание: 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 
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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. 
 

  

Място на извършване: гр. Копривщица, община Копривщица.  

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”; 

- бул. „х. Ненчо Д. Палавеев” № 77 – склад на Общинско звено „Домашен социален 

патронаж и „Топъл обяд”. 
 

  

Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): 70 000,00 лв. 

 

  

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

 Номер на обособената позиция: Обособена позиция №1  

  

Наименование: Доставка на хляб и хлебни изделия 

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 5 070,00 лв. 

Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции. 

Номер на обособената позиция: Обособена позиция №2  

  

Наименование: Доставка на месо, месни продукти и риба; мляко и млечни продукти; 

плодове, зеленчуци и консерви; други хранителни продукти.  

  

Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 64 930,00 лв.   
 

 

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо): 
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в т.ч.: 

Изисквания за личното състояние:  

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;  

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. 

                                                           
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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Правоспособност за упражняване на професионална дейност: не 

  

Икономическо и финансово състояние: не 

  

Технически и професионални способности:  

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./; 

 

2. Участниците следва да разполагат  с техническо оборудване, необходимо за 

изпълнение на поръчката. 

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.  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 
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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 

  

 
Информация относно запазени поръчки  (когато е приложимо): 

[] Поръчката е запазена за специализирани предприятия или кооперации на хора с    

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

увреждания или на хора в неравностойно положение 

  

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

защитени работни места 

 
Критерий за възлагане: 

[] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на: 

      [] Цена и качествени показатели 

      [] Разходи и качествени показатели  

[] Ниво на разходите 

[Х] Най-ниска цена  

  

Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо) 

Име: [……]                                           Тежест: [   ] 

  

  

Срок за получаване на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.02.2017 г.                      Час: (чч:мм) 17:00 

  

Срок на валидност на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 02.04.2017 г.                      Час:  (чч:мм) 17:00 

  

Дата и час на отваряне на офертите: 

Дата: (дд/мм/гггг) 03.02.2017 г.                      Час:  (чч:мм) 11:00 

  

Място на отваряне на офертите: сградата на община Копривщица, на адрес: гр. Копривщица, 

ул.„Любен Каравелов“ № 16. 
 

  

 Информация относно средства от Европейския съюз: 

Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от  
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европейските фондове и програми:  [Х] Да [] Не         

Идентификация на проекта, когато е приложимо: 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. 

Забележка: 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“.  

  

  

 

 Друга информация (когато е приложимо): [……] 

  

  

  

  

 

 
Дата на настоящата обява 

Дата: (дд/мм/гггг) 24.01.2017 г. 

 

 Възложител /П/ 
Трите имена: (Подпис и печат) инж. ТОНИ ГЕОРГИЕВ МАЛИНОВ 
 

Длъжност: ЗА КМЕТ НА ОБЩИНА КОПРИВЩИЦА 
/Определен съгласно Заповед РД№05/20.01.2017г./ 

 

 


