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I. ОБЩИ  УСЛОВИЯ  

1. Участник  в  настоящата  обществена  поръчка  чрез  Събиране  на  оферти  с  обява  може  да  
бъде  всяко  българско  и/или  чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице , както  и  техни  
обединения . Всеки  от  участниците  в  поръчката  чрез  настоящата  обява  се  представлява  от  своя  
представител  по  закон  (управителя /управителите , др .) или  от  специално  упълномощени  с  
нотариално  заверено  пълномощно  лица . 

2. Всеки  кандидат  следва  да  отговаря  на  изискванията  на  чл . 54 от  ЗОП  посочени  в  
обявата . 

3. От  участие  се  отстраняват  оферти , които  не  отговарят  на  предварително  определените  
условия  в  обявата  

II. ПЪЛНО  ОПИСАНИЕ  НА  ПРЕДМЕТА  НА  ПОРЪЧКАТА , ВКЛЮЧИТЕЛНО  НА  
ОБОСОБЕНИТЕ  ПОЗИЦИИ  

ПРЕДМЕТ  HA ПОРЪЧКАТА :  "Доставка  на  готова  храна  по  предварителна  заявка  
за  учениците  от  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методнй "гр .Елхово  за  учебната  2016/2017г . по  [ве  
обособени  позицяи : 

Позиqия  Ns1:Доставка  на  топъл  обяд  за  учениците  от  I до  VIII клас  на  целодневна  
организация  на  учебния  ден  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово  

Позиция  Ns2: Доставка  на  закуска  за  учениците  от  I до  IV клас  и  за  децата  от  
подготвителните  групи  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово ." 

КОЛИЧЕСТВО  И  ОБЕМ : 

• Топъл  обяд  се  доставя  за  прогнозно  180 ученици  от  I до  VIII клас  на  целодневна  
организация  на  учебния  процес , за  прогнозни  166 учебни  дни , на  прогнозна  стойност  30 
1 26,60 лв . без  ДДС  или  36 151,92 лв . с  ДДС , като  транспортните  разходи  и  опаковането  на  
обядите  са  включени  в  цената  на  доставката . Стойносrга  на  една  порция  обяд  не  трябва  
да  надвишава  1,05 лева  без  ДДС , респ . 1,26 лева  с  ДДС . 

• Закуските  се  доставят  за  прогнозно  226 ученици  от  първи  до  четвърти  клас  и  за  децата  от  
подготвителните  групи , за  прогнозни  155 учебни  дни , на  прогнозна  стойност  14 012 лв . 
без  ДДС  или  16 814,40 лева  с  ДДС , като  транспортните  разкоди  и  опаковането  на  
закуските  са  включени  в  цената  на  доставката . Стойносrга  на  един  брой  закуска  не  трябва  
да  нацвишава  0,40 лева  без  ДДС , респ . 0,48 с  ДДС . 

Обща  стойsост  на  поАъчката  в  размер  на : 44 138,60 /четиридесет  и  четнри  хиляди  
сто  тридесет  и  осем  лева  и  060 ст ./ лв . без  ДДС  или  52 966,32/петдесет  и  две  хиляди  
деветстотин  шестдесет .н  шест  лв . и  0,32ст/. с  ДДС . 

Има  две  самостоятелно  обособени  позиции  в  настоящата  поръчка . 

Позиция  N21: Доставка  ка  топъл  обяд  за  учениците  от  I до  VIII клас  на  целодневна  
организация  на  учебния  ден  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово ; 

Позиция  Ns2: Доставка  на  закуска  за  учениците  от  I до  IV клас  и  за  децата  от  
подготвителните  групи  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово  



Място  на  изпълнение :  училищния  стол  на  ОУ  "Св .св .Кнрил  и  Методий  ", гр .Елхово , 
общ . Елхово , обл . Ямбол , ул . "Ал . Стамболийскн " Ns36" 

Сnок  за  нзпълнение  на  поnъчката :  Доставките  на  закуските  и  на  обядите  ще  се  
извършват  само  за  учебни  дни  до  края  на  срока  на  договора , за  двете  обособени  позиции , 
считано  от  датата  на  сключване  на  договора . 

Финансиране  и  Начии  на  плащане :  
Финансиране : 
По  Позиqия  Ns1: Доставка  на  топъл  обяд  за  учениците  от  I до  VIII клас  на  целодневна  

организация  на  учебния  ден  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий  " гр .Елхово , се  фянансира  от  
бюджета  на  училището . 

По  Позиция  Ns2: Доставка  на  закуска  за  учениците  от  I до  IV клас  и  за  децата  от  
подготвителните  групи  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово , се  финансира  по  ПМС  
Ns308/20.12.2010г . и/или  от  бюджета  на  училището . 

Начнн  на  плащане :  Плащанията  ще  се  извършват  всеки  месец  след  представяне  на  
фактура  от  Изпълнителя  в  лева  по  банков  път , до  30 /тридесет / дни  от  представяне  на  фактура •ra. 
Авансови  плащания  не  се  предвиждат  

III. ТЕХНиЧЕСКИ  СПЕЦИФИКА I](ИИ  

Изпълнението  на  поръчката  (доставянето  на  готовата  храна  за  закуска  и  обяд) трябва  да  оъде  в  
съответствие  с  изискванията  на : 

Регламент  (ЕС ) Ns 1169/2011 на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  от  25 октомври  2011 година  за  
предоставянето  на  информация  за  храните  на  потребителите , за  изменение  на  регламенти  (ЕО) Ns 
1924/2006 и (ЕО ) Ns 1925/2006 на  Европейския  парламент  и  на  Съвета  за  отмяна  на  Директива  87/250/ЕИО  
на  Комисията , Директива  90/496/ЕИО  на  Съвета , Диреы-гива  1999/10/ЕО  на  Комисията , Директива  
2000/13/ЕО  на  Европейския  парламент  и  на  Съвета , директиви  2002/67/ЕО  и  2008/5/ЕО  на  Комисията  и  на  
Регламент  (ЕО ) Ns608/2004 на  Комисията ; 

Закона  за  храните ; 
Наредба  Ns б  от  10.08.2011 г . за  здравословно  хранене  на  децата  на  възраст  от  3 до  7 години  в  

детски  заведения ; 
Наредба  Ns 9 от  16.09.2011 г . за  специфичните  изисквания  към  безопасностга  и  качеството  на  

храните , предлагани  в  детските  заведения  и  училищата ; 
Наредба  №  37 от  21.07.2009 г . за  здравословно  хранене  на  учениците ; 
Наредба  Ns 16 от  28.05.2010 г . за  изискванията  за  качество  и  контрол  за  съответствие  на  пресни  

плодове  и  зеленчуци ; 
Наредба  Ns 1 от  26.01.2016 г . за  хигиената  на  краните ; 
Наредба  Ns 23 от  19.07.2005 г . за  физиологичните  норми  за  кранене  на  населението ; 
Наредба  Ns 4 от  13.02.2015 г . за  изискванията  към  използване  на  добавки  в  храните ; 
Наредба  Ns 11 от  18.04.2002 г . за  определяне  на  изискванията  към  границите  на  радиоактивно ro 

замърсяване  на  храните  при  радиационка  авария ; 
Наредба  Ns 16 за  хигиенните  и  ветеринарно -санитарните  изисквания  за  съхраняване  и  използване  

на  особено  бързо  развалящите  се  хранителни  продукти ; 
Наредба  Ns 2 от  03.02.2015 г . за  норми  за  максимално  допустимите  количества  на  остатьци  от  

пестициди  във  или  върху  tраните ; 
Наредба  Ns 31 от  29.07.2004 г . за  максим anно  допустимите  количества  замърсители  в  храните ; 
Наредба  за  изискванията  към  б •ьрзо  замразените  храни , каг.~го  и  с  цялата  действаща  нормативна  

уредба  относно  производството , преработката  и  тьрговията  с  хранителни  продукти  и  готови  за  
консумация  крани . 

Участниците  трябва  да  притежават  технически  въ •зможности  и  персонал  с  необходимите  познания  
в  областга  на  кранителните  технологии . ~ 

Кандидатите  представят  Сертификат  или  декларация , с  която  удостоверяват , че  притежават  
внедрена  система  за  анализ  и  контрол  на  критичните  точки  /НАССР /, като  обхватьт  на  системата  включва  
обекта  на  поръчката  и  Удостоверение  от  Българска  Агенция  за  безопасност  на  храните , или  еквивалентно . 
В  случай , че  участникът  е  сертифициран  и  представи  сертификат  за  управление  на  качеството  по  EN ISO 



22000:2005 с  област  на  приложение  продажба  и  доставка  на  хранителни  продукти  unu ISO 9001:2000 - 
Система  за  управление  на  качеството , не  е  необходимо  да  има  декларация  удостоверяваща , че  кандидатьт  
има  разработена  и  внедрена  НАССР  система . 

Участниците  трябва  да  притежават  обект  за  производство  и/или  тьрговия  с  храни . 

съгласно  чл . 12 от  Закона  за  храните . 
Ежеседмично  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  изготвя  меню  за  съотвеrната  обосо 'оена  позиция  и  го  предоставя  

на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  или  на  упълномощено  от  него  лице  за  съгласуване  за  следващата  седмица , което  
следва  да  включва  храни  в  необходимите  количества , видове , съдържание , начин  на  приготовление  и  
съхранение  в  пълно  съответствие  на  всички  приложими  нормативни  актове . ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ  има  право  
да  изиска  промяна  в  менюто , ако  то  или  част  от  него  не  отговаря  на  задължителните  нормативни  
изисквания . В  този  случай  ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  е  длъжен  да  направи  съответните  промени  в  менюто . Не  се  
допуска  повторяемост  в  менюто  за  7 (седем ) дни . 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ  се  задължава  приготвяните  и/или  доставяни  от  него  храни  да  включват  крани  в  
необходимите  количества , видове , съдържание , начин  на  приготовление  и  съхранение  в  пълно  
съответствие  на  всички  приложими  нормативни  актове , както  и  на  утвърденото  меню  за  съответната  
седм  ица . 

Предлаганите  натура ,zни  сокове  да  бъдат  със  100 % плодово  съдържание . 
Млякото , млечните  продукти  и  хлябът  да  са  произведенм  по  БДС  или  еквивалентно . 
Доставяните  закуски  да  не  са  от  рода  на  вафли , морени , чипс  и  сладкарски  изделия  — баклави , 

торти , пасти  и  други . 
Тестените  закуски  да  бъдат  произведени  в  деня  на  консумацията , а  сандвичите  — не  по-късно  от  24 

часа  преди  предлагането  им  за  консумация , като  до  този  момент  да  бъдат  съхранявани  в  хладилни  
помещения  и  при  условията , регламентирани  от  производителя . 

Да  не  се  предлагат  подсладени  пресни  и  кисели  млека , освен  когато  млеката  са  с  добавен  плодов  
компонент , какао , овесени  ядки , растителни  влактини , като  подслаждането  трябва  да  е  с  натурални  
подсладители  и  общото  съдържание  на  моно - и  дизахаридите  не  трябва  да  е  повече  от  1 5%. Количеството  
на  добавените  плодове , плодово  пюре , натурален  плодов  сок  към  киселото  мляко  да  е  най -малко  бо/о . 

Плодовете /звленчуцмте  да  са  пресни  и  без  видими  наранявания . 
Храните  да  бъдат  доставени  в  опаковка , която  да  ги  предпазва  от  външни  замърсявания  и  да  не  

лроменя  органолептичните  им  характеристики . Не  се  допускат  храни  с  нарушена  цялост  на  олаковката . 
Пакетираните  храни , които  се  доставят  в  училището  да  са  етикирани  и  маркирани  съгласно  Наредбата  за  
изискванията  за  етикирането  и  представянето  на  храните /IIMC Ns136/19.07.2000 г . - ДВ  бр .62/2000г ./. 

Храните  да  не  съдържат  продукти  съставени  или  произве Fдени  от  ГМО , обработени  с  йонизиращи  
лъчение  и  зеленчуци  и  плодове , съдържащи  остатьчно  количества  пестициди  и  нитрати  над  максимално  
допустимите  стойности . 

Участникът  се  задължава  да  доставя  за  своя  сметка  по  една  контролна  порция  закуска  и [ю  една  
контролма  порция  обяд . 

Участкикът  носи  пълна  отговорност  за  безопасносгга  и  качеството  на  доставените  храни , съгласно  
изискванията  на  Наредба  Ne 9 от  16.09.2011 г . за  специфичните  изисквания  към  безопасност rа  и  
качеството  на  храните , предлагани  в  детските  заведения  и  училищата  и  за  безопасностга  на  труда  при  
изпълнение  на  дейността . 

Храната  следва  да  бъде  приготвяна  еъгласно  „Сборник  рецепти  за  ученическите . столове  и  
бюфети ", издателство  Техника , 2002 г . 

Базата  при  съставяне  на  седмичното  меню  следва  да  отговаря  на  средно  дневните  лрепоръчителни  
продуктови  набори . Менюто  да  се  изготвя  еъгласно  изискванията  на  Наредба  Ns 23/19.07.2005 r. за  
физиологичните  норми  за  балансирано  и  рационално  хранене  на  децата  от  6-18 години , Наредба  Ns 9 от  
16.09.2011 г., ДВ  бр .73/2011 г .) и  съгласно  Наредба  Ns 37 на  Министерството  на  здравеопазвамето  за  
Здравословно  хранене  на  учениците  (ДВ  бр .б3/ 2009 год .). 

Разходите  за  транс nорта , опаковката  м  рискът  от  погиването  до  мястото  на  доставката  на  
хранителни  стоки  са  за  сметка  на  участника . 

Изпълнителят  да  покаже  опит  в  приготвянето  и/или  доставянето  на  готова  храна , като  попълни  
предложеният  по  образец  от  възложителя  еписък  на  договорите  и  представи  доказателства  за  добро  
изпълнение . 

Доставката  на  готовата  за  консумацяя  храня , е  необходимо  да  включва  следното : 
1. Топъл  обяд  за  учениця  от  първн  до  осми  клас  за : 
прогнозен  брой  ученици  — 180 
прогнозен  брой  учебни  дни  - 1 66 дни  до  края  на  срока  на  договора . 
За  обяд  се  предвижда  основно  ястие , хляб  и  десерт . 



Количеството  на  доставяния  обяд  да  не  бъде  по-малко  от  350 rn. за  един  ученик . 

2. Сутрешна  закуска  за  учени qнте  от  първи  до  четвъртн  клас  в  децата  от  подготвителните  
групв  за : 

прогнозеи  брой  ученици /деца  - 226 
,прогиозен  брой  учебни  дни  - 155 дин  до  края  на  срока  на  договора . 
За  закуската  се  предвижда  - захуска  и  напитка  - чай/сок . 

Количеството  на  доставяната  закуска  да  не  бъде  по-малко  от  120 гр . за  един  
ученик /дете . 

Доставката  на  крана  се  осъществява  всеки  учебен  ден  от  седмицата : 
- сутрешна  закуска  до  8:30 ч . в  съответния  ден ; 
- топъл  обяд  от  10:30 до  11:30 ч . в  съответния  ден  на  един  или  два  курса , съгласно  Наредба  Ns 

6/10.08.2011 г . за  здравословно  хранене  на  децата  на  възраст  от  3 до  7 години  и  Наредба  Ns 9%16.09.2011 
г . за  специфичните  изисквания  към  безопасността  и  каиеството  на  храните , предлагани  в  детските  
заведения  и  училищата . 

Количеството  на  готовата  крана  е  съгласно  броя  на  учениците , които  ще  се  хранят  за  деня . 

Точният  брой  ще  бъде  съобщаван  всеки  ден  до  8:00 часа . 

Доставката  на  храната  да  се  извършва  в  съдове , съобразени  с  Наредба 	1/26,01,2016 г . за  
хигиената  на  храните  и  с  кигиенните  изисквания  на  оправомощените  държавни  оргаки . 

Приготвянето  на  храната  да  се  извършва  съгласно  изискванията  на  българското  законодателство . 

Порциите  да  са  съобразени  с  дневните  норми  на  прием  на  хранене  и  със  специфичните  
потребности  на  хранещите  се  ученици  и  деца . 

Доставената  храка  да  бъде  съпроводена  с  документ  за  качество . 

Изпълнителят  следва  да  доставя  обяда  в  съдове  за  еднократна  употреба , които  да  бъдат  в  термо  
кутии , с  цел  да  се  запази  топлината  на  храната , както  и  да  предостави  прибори  за  еднократна  употреба . 

Изпълнителят  следва  да  има  предвид , че  количеството  в  грамове  готова  храна , което  ще  се  
задължи  да  достави  не  трябва  да  бъде  по  — малко  от  120 грама  за  закуска  и  от  350 грама  за  порция  топъл  
обяд . 

Възложителят  има  право  да  иска  от  изпълнителя  увеличаване  или  намаляване  на  количествата  на  
доставяната  храна , според  броя  на  децата  и  учениците , които  ще  се  хранят . 

Доставяните  храни  следва  да  са  прнготвени  с  качествеии  продукти  с  доказан  произход , да  
отговарят  на  нормативно  установените  изисквания  за  качество  и  за  безопасност  при  употреба  от  
крайнн  потребнтелн , да  отговарят  иа  санитарните , ветеринарно -санитарните , хигиенните  и  други  
норми , установенн  от  действащото  в  РБългария  законодателство  н  на  приложимите  нормативни  
актове  на  оргаинте  на  Европейския  съюз  н/илн  на  яздадеви  от  спецнализирани  държавни  
контролни  органн  в  съответствие  с  нормативни  изискваиия . 

Ежедневно  упълномощен  с  изрична  заповед  на  директора  на  училището  служител  контролира  
количеството  и  качеството  на  краната  и  правилното  рационално  хранене  на  децата . 

При  установяване  на  доставена  крана , която  не  отговаря  на  настоящите  текнически  спецификации  
и  на  договорните  условия , включително  на  приложимите  нормативни  актове , упълномощеното  лице  в  
училището  или  директора  на  училището , или  друг  служител , определен  от  директора , има  право  да  
направи  рекламация , като  откаже  приемането  на  доставката  и  иsиска  доставяне  на  храна , напълно  
отговаряща  като  съдържание , количество  гј  качество , начин  на  доставяне  на  технически  спецификации  и  
на  договорните  условия , включително  на  приложимите  нормативни  актове . В  този  случай  изпълнителят  е  
задължен  незабавно  и  евоевременно , според  преддожения  от  него  срок  за  реакция  в  техническото  си  
предложение , да  достави  храна , която  напълно  съответства  на  технически  спецификации  и  на  договорните  
условия , включително  на  приложимите  нормативни  актове . В  този  случай  транспортите  разходи  за  
неприетата  доставка  са  за  сметка  на  изпълнителя . 



много  влжно !!! 
Предлаганата  в  ценовата  оферта  цеиа  за  ллставката  не  тряо'ва  да  бъде  за  сметка  на  

качеството  и  съответствяето  на  доставяните  храни  с  нормативните  изисквания . 

IV. УКАЗАНИЯ  ЗА  ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТАТА  И  УСЛОВИЯ  ЗА  УЧАСТИЕ  

IV.1. ПОДГОТОВКА  НА  ОФЕРТА  

1. Възложи 'гелят  провежда  обществена  поръчка  по  реда  на  Глава  XXVI от  ЗОП  чрез  
Събиране  на  оферти  с  обява  с  цел  да  определи  изпълнител , притежаващ  необходиците  
технически  възможности  за  изпълнението  на  поръчката  при  най -изгодни  за  възложителя  условия . 

2. Всеки  участник  има  право  да  предетави  само  една  оферта . 
3. При  подготовката  на  офертата  всеки  участник  трябва  да  се  придържа  точно  към  

условията , обявени  от  Възложителя . 
3. ]. Всички  документите , за  които  не  се  изисква  нотарнална  заверка  трябва  да  са : 
3.1.1. Заверени  (когато  са  фотокопия ) с  гриф  „Вярно  с  оригинала ", подпис  на  лицето /та , 

представляващ /и  участника  и  печат . 
3.1.2. Всички  документи  свързани  с  офертата  трябва  да  бъдат  на  български  език , а  

офици anни  документи , издадени  от  орган  на  власт  съобразно  тяхната  компетентност  трябва  да  
бъдат  в  официален  превод  на  български  език . 
* Под  официаяен  превод  се  има  предвид  превод  извършен  ат  заклет  преводач  на  бланката  на  
агенция  за  преводи  и  заверена  от  същата  с  подпис  и  печат . 

3.1.3. Ако  към  офертата  са  включени  документи , референции  и .пи  сертификати  на  чужд  
език , същите  трябва  да  са  придружени  от  официален  превод  на  български  език . 

4. Офертата  следва  да  отговаря  на  изискванията , посочени  в  настоящите  указания  и  да  
бъде  оформена  по  приложените  къ :ц  документацнята  образци . 

5. Офертата  и  документите  към  нея  се  изготвят  по  приложените  в  документацията  образци  
и  трябва  да  съдържа  следното : 

5.1. Списък  на  предетавените  документи , подписан  от  представляващия  участника /по  
образец /. 

5.2. Декларация  за  запознаване  с  условията  на  поръчката  - изготвена  в  съответствие  с  
образеца  от  настоящата  документация , подписана  от  представляващия  участника ; 

5.3. Представяне  на  участника  - изготвено  в  съответствие  с  образеца  от  настоящата  
документация , подписани  и  подпечатени  от  представляващия  участника ; 

Когато  участникът  в  процедурата  е  чуждестранно  физическо  или  юридическо  лице , то  
трябва  да  представи  документ , доказващ  актуалното  му  състояние , съобразно  законодателството  
на  страната  по  местоседалището  му , или  да  посочи  код , еквивалентен  на  ЕИК . Докуменrьт  
трябва  да  е  издаден  от  компетентния  орган  в  страната , в  която  участникът  е  установен  и  да  се  
представи  в  легализираН  превад  на  български  език . Въз.zожителят  може  да  изиска  от  всеки  
участник  да  докаже  регистрацията  сй  в  някой  от  професионалните  или  тьрговски  регистри  на  
държавата , в  която  е  установен , или  да  представи  декларация  или  удостоверение  за  наличието  на  
такава  регистрация  от  дсомпетентните  органи  съгласно  националния  му  закон . Документът  се  
представя  в  оригинаа  или  заверено  от  участника  Konue . Документите  по  настоящата  точка  
следва  да  бъдат  издадени  не  по  рано  от  6 /шеспі/ месегіа  nреди  датата  на  представяне  на  
офертата ; когато  участникът  е  физическо  гплице  - копие  от  документ  за  самоличност  -  заверено  
от  участника  копие . Когато  участникът  в  процедурата  е  чуждестранно  физическо  или  
юридическо  лице  указаните  документи  трябва  да  са  издадени  от  компетентния  орган  в  страната , 
в  която  участникът  е  установен  и  да  се  представят  в  лега ,тизиран  превод  иа  български  език . 
* Легализиран  превод  е  официачен  превод , който  е  заверен  от  дирекция  "Консулски  отноше tгия  ", 
МВнР  съгласно  т. 11 от  "06usume разяснения  относно  оформянето  на  документи  от  и  зи  
чужбина  ". 



5.4. Декларация  за  отсъствие  на  обстоятелствата  по  чл . 54, ал .1, т .1-5и  7 от  ЗОП/по  
образец /. 

5.5 Декларация  за  отсъствие  на  обстоятелства  по  чл . 55, ал .1 от  ЗОП  /по  образец /. 
5.6 Декларация  по  чл . 3, т. 8 и  чл . 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 /по  образец /. 

5.7. Списък  на  лица , включително  на  тези , отговарящи  за  изпълнението  на  доставката , които  ще  
бъдат  пряко  ангажирани  с  изпълнението  на  поръчката , с  посочване  на  тяхното  образование  и  
професионална  квалификация  /по  образец /. 

Участник  може  да  използва  ресурсите  на  други  физически  или  юридически  лица  при  
изпълнение  на  поръчката , при  условие  че  докаже , че  ще  има  на  свое  разположение  тези  ресурси . 
Това  е  валидно  и  когато  участник  в  процедурата  е  обединение  от  физически  и/или  юридически  
лица . 

5.8. Списък  на  транспортните  средства , с  които  участникът  разполага  за  изпълнение  на  
поръчката , които  еа  регистрирани  в  ОДБХ  /по  образец /. 

5.9. Копия  на  свидетелство  за  регистрация  на  транспортните  средства  по  т . 5.8 в  КАТ  - ПП  
и  договори  за  наем , ако  тези  МПС  не  са  собствени  на  участника , или  еквивалентно  за  
чуждестранни  участници . 

Участник  може  да  използва  ресурсиге  на  други  физически  или  юридически  лица  при  
изпълнение  на  поръчката , при  условие  че  докаже , че  ще  има  на  свое  разположение  тези  ресурси . 
Това  е  валидно  и  когато  участник  в  процедурата  е  обединение  от  физически  u/unu юридически  
лица . 

Критерий  за  допустимост  - Участникът  да  разполага  минимум  с  1 бр. МПС  за  
изпълнение  на  поръчката , които  са  регистрирани  в  ОДБХ, ресnективно  в  РИОКОЗ  / РЗИ, във  
връзка  с ,  2 от  ПЗР  на  ЗБАБХ. За  чуждестранни  участници  - еквивалентни  документи  на  тези , 
пасочени  в  настояи tата  точка , съобразно  sаконодателствота  no местоседалището  им . 

5.10. Списък  за  наличните  собствени  или  наети  обекти  за  производство  и/или  rьрговия  с  
храни  /по  образец /. 

5.11. Копие  на  документ  за  собетвеност , наем  или  ползване  на  обектите  по  т. 5.10. 
Участник  може  да  използва  ресурсите  на  други  физически  или  юридически  лица  при  

изпълнение  на  поръчката , при  условие  че  докаже , че  ще  има  на  свое  разположение  тези  ресурси . 
Това  е  валидно  и  когато  участник  в  процедурата  е  обединение  от  физически  и/или  юридически  
лица . 

Критерий  за  допустимост  - цчастникът  да  раsполага  минимум  с  1 бр. обект  за  
производство  wunu търговия  с  храни , регистрирани  в  ОДБХ, респективно  в  РИОКОЗ  / РЗИ, 
съгласно  чл . 12 от  Закона  sa храните , във  връзка  с  2 vm ПЗР  на  ЗБАБХ. За  чуждестранни  
участници  - еквивалентки  документи  на  тези , посочени  в  настояи sата  точка , еъобразно  
законодателството  по  местоседачището  им . 

5.12. Доказателство  за  въведена  система  за  безопасност  на  храните  - Система  за  анализ  на  
опасностите  и  критичните  контролни  точки  (НАССР ) на  производителя  и/или  rьрговеца  на  
предлаганите  изделия  по  чл. 18 ал. 1 от  Закона  за  храните . За  чуждестранни  участници  - 
еквивалентни  документ l3 на  тези , посочени  в  настоящата  точка , съобразно  законодателството  по  
местоседалището  им . 

Критерий  за  допустимост  -Участникът  да  разполага  с  Доказателство  за  ыъведена  
система  за  беsопасност  на  храните  - Система  за  анаяиз  на  опасностите  и  критичните  
контролни  точки  (НАССР) на  производителя  и/или  търговеца  на  nредлаганите  изделия  по  ч z. 18 
от  Закона  за  храните , uли  еквива.tентни . За  чуждестранни  участници  - еквивалентни  
документи  на  тези , посочени  в  настоящата  точка , съобразно  законодателството  по  
местоседалището  им . Горнота  nбстоятелство , участникът  може  да  докаже  и  с  декларация -свободен  
текст , в  която  изрично  е  sаписалг  текста • ,, Извесмна  ми  е  отговnрността  по  чл. 313 от  Наказате .чиия  
кодекс  за  посочване  на  неверни  данни  ". 



В  случай , че  участникът  е  сертифициран  и  представи  сертификат  за  управление  на  качеството  
no EN ISO 22000:2005 с  област  на  приложение  продажба  и  доставка  на  хранителни  nродукти  или  ISO 
9001:2000 - Система  за  управление  на  качеството  не  е  необкодимо  да  има  декларация  удостоверяваиЕа , 
че  кандидатът  имараsработена  и  внедрена  НАССР  система . 

5.13. Списьк  на  основните  договори  за  доставки , еднакви  и/или  сходни  с  предмета  на  настояцхата  
поръчка , изпълнени  през  последните  три  години , считано  от  датата  на  подаване  на  офертата /по  образец /.. 

Доставки , сходни  и/или  еднакви  с  предмета  на  поръчката  са  доставки /кетьринг  на  готова  храна  за  
консумация  (закуски , обяди , вечери ) на  възложители . 

5.14. Доказателства  за  добро  изпъляенне  ка  най -важните  според  участнкка  договори  по  т . 5.13. 

5.15. Декларация  за  използване  на  подизпълиители  /по  образец /. 
При  използване  на  подизпълнители  последните  представят  декларации  за  съгласие  по  образец  
/по  образец l. 

ВАЖНО ! Тези  декларации  се  подават , само  в  случай  че  участникът  иде  нзползва  
подизпълнител /н ; в  противен  случай  по  закон  не  се  изисква . 

5.16. В  случай  че  участникът  е  обединение , което  не  е  юридическо  лице , се  представя  
учредителен  договор  (акт) или  еквивалентно , в  който  трябва  да  се  посочено  лицето , което  
представлява  обединението . 

IV.2. ТЕХНИЧЕСКО  ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА  ПОРЪЧКАТА  ЗА  
СЪОТВЕТНАТА  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  : 

1. Техническото  предложение  се  представя  по  образец  . 
Важно :  Техническото  предложение  се  представя  в  един  оригинал .  Участниците  попълват , 

подписват  и  подпечатват  Техническото  предложение , за  позицията  за  която  участват ,  без  да  
посочват  иени . 

IV.3. ПРЕДЛАГАНА  ЦЕНА  ЗА  СЪОТВЕТНАТА  ОБОСОБЕНА  ПОЗИЦИЯ  
1. Ценово  предложение  се  представя  по  образец . 
Важно :  Ценово  предложение  се  представя  в  епин  оригинал .  Участниците  попъ :гват , 

подписват  и  подпечатват  Ценово  предложение  за  позицията , за  която  участват . 
2. Посочва  се  цена  в  цифри  и  словом , в  български  лева . 
3. Посочва  се  цена  за  закуска , която  не  трябва  да  надвишава  0,40 лв . без  ДДС  с  вк,zючен  

транспорт  до  ОУ  „Св .св .Кирил  и  Методий  " гр .Еwсово . 
4. Посочва  се  цена  за  порция  обяд , която  не  може  да  надвишава  1,05 лв . без  ДДС  с  

включен  транспорт  до  ОУ  „Св .св .Кирил  и  Методий  " гр .Елхово . 
ВАЖНО ! Максималиата  допустима  цена , която  възложителят  може  да  осигури  за  закуска  

за  един  учебен  ден  за  един  ученик  е  0,40 лева  без  ДДС , а  за  една  порция  топъл  обяд  за  един  
учебен  ден  за  един  ученик  от  целодневното  обучение  да  не  надвишава  1,05 лева  без  ДДС . Ето  
защо , недопустими  са  ценови  предложения  над  тези  суми . Предложения  от  участници  над  тези  
цени  следва  да  бъдат  отстранявани  от  участие  в  процедурата . 

При  попълване  на  ценовото  предложение  участниците  трябва  стриктно  да  се  придържат  
към  образеца  на  офертата . 

5.Отговорност  за  евентуално  допусяати  грешки  или  пропуски  в  изчисленията  на  
предложените  цени  носи  единствено  участникът  в  процедурата . 

6. При  несъответствие  между  цифри  и  думи  при  изписваяето  на  цена , за  вярно  се  счита  
изписаното  с  думи . 

V. ПОДАВАНЕ  НА  ОФЕРТАТА  

1. Подаването  на  офертата  задължава  участниците  да  приемат  напълно  всички  изисквания  
и  условия , посочени  в  тази  документация  при  спазване  на  Закона  за  обществените  поръчки  (ЗОП ) 



и  другите  нормативни  актове , свързани  с  изпълнението  на  предмета  на  поръчката . Поставянето  
на  различни  от  тези  условия  и  изисквания  от  страна  на  участника  може  да  доведе  до  
отстраняването  му . 

2. Офертата  се  представя  в  писмен  вид , на  хартиен  носител . 
3. Участниците  предават  офертите  си  в  запечатан  непрозрачен  плик  с  надпис : 

ДО  
ОУ  „СВ .СВ .КИРИЛ  И  МЕТОДИЙ  " 

ГР .ЕЛХОВО  

ОБЩИНА  ЕЛХОВО , ОБЛ .ЯМБОЛ  

ОФЕРТА  
ЗА  УЧАСТИЕ  В  ОБЩЕСТВЕНА  IIОРЪЧКА  ЧРЕЗ  СЪБИРАНЕ  НА  ОФЕРТИ  

С  ОБЯВА  ПО  ЧЛ . 20, АЛ .З , Т.2 ОТ  ЗОП  С  ПРЕДМЕТ : 

"Доставка  на  готова  храна  по  предварителна  заявка  за  учениците  от  ОУ  
"Св .св .Кирил  и  Методий "гр .Елхово  за  учебната  2016/2017г . по  две  обособени  позиции : 

Позиция  Ns1:Доставка  на  топъл  обяд  за  учениците  от  I до  VIII клас  на  целодневна  
организацня  ва  учебния  ден  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово  

Позиция  Ns2: Доставка  на  закуска  за  учевицвте  от  I до  IV клас  и  за  децата  от  
подготвителните  групи  на  ОУ  "Св .св .Кирил  и  Методий " гр .Елхово ."' 

и  с.~zедната  информация : 

име /наименование  на  участника , 
адрес  за  кореспонденция , 
телефон  
електронен  адрес . 

4.Когато  офертата  се  подава  само  за  една  от  самостоятелно  обособените  позиции , се  
посочва  и  за  коя  позиция  се  отнася . 

5. При  приемане  на  офертата  върху  плика  се  отбелязват  поредният  номер , датата  и  часа  на  
получаването  и  посочените  данни  се  записват  във  входящ  регисrьр , за  което  на  приносителя  се  
издава  документ . 

6. Възложителят  не  приема  за  участие  в  процедурата  и  връща  незабавно  на  участниците  
оферти , които  са  представени  след  изтичане  на  крайния  срок  или  в  незапечатан  или  скъсан  плик . 
Тези  обстоятелства  се  отбелязват  във  входящия  регистьр  на  Възложителя . 

7. Ако  участникът  изпрати  офертата  чрез  препоръчана  поща  или  куриерска  служба , 
разходите  за  тях  са  за  сметка  на  участника . В  този  случай  задължително  офертата  трябва  .ца  
посrьпи  в  деловодството  на  възложителя  преди  изтичането  на  крайния  срок  за  получаване  на  
оферти . Рискът  от  забава  или  загубване  на  офертата  са  за  сметка  на  участника . 

8. До  изтичане  на  срока  за  подаване  на  офертите  всеки  участник  в  процедурата  може  да  промени , 
допълни  или  да  отгегли  офертата  си . 

9. Срок  на  валидност  на  офертата . 
9.1. Предложенията  следва  да  бъдат  вanидни  със  срок  60 (шестдесет ) календарни  дни  от  крайния  

срок  за  получаване  на  оферти , посочен  в  обяват  за  набиране  на  оферти  за  процедурата . Срокът  започва  да  
тече  от  датата , определена  за  краен  срок  за  получаване  на  оферти . Предложение  с  по-малък  срок  на  
валидност  ще  бъде  отквърлено  от  Възложителя  като  несъответстващо  на  изисквакията . 

9.2. Възложителят  може  да  поиска  писмено  (чрез  писмо  или  по  факс ) от  участниците  да  удълкат  
срока  на  валидност  на  офертата  до  момента  на  сключване  на  договора . 



10.Оферти  за  участие  се  приемат  на  адреса  на  възложителя  : област  Ямбол , община  Елхово , град  
Елхово , ул . «Ал . Стамболийски » №36 - ОУ  „Свети  свети  Кирил  и  Методий " град  Елхово  всеки  работен  
ден  от  8:30 до  16:30 часа  като  крайния  срок  за  подаване  е  съгласно  обявата  за  събиране  на  оферти  ло  
чл .20, ал . 3 от  ЗОП . 

11. Qтварянето  на  офертите  ще  се  извърши  на  адрес  : област  Ямбол , община  Елхово , град  Елхово , 
ул . «Ал . Стамболийски » №36 - Оц  „Свети  свети  Кирил  и  Методий" град  Елхово  като  датата  и  часът  са  
съгласно  обявата  за  събиране  на  оферти  по  чл .20, ал . 3 от  ЗОП . 

VI. ПОЛУЧАВАНЕ , РАЗГЛЕЖДАНЕ  И  ОЦЕНКА  НА  ОФЕРТИТЕ .СКЛЮЧВАНЕ  НА  
ДОГОВОР .КОМУНИКАЦИЯ  С  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ  

1 Лолучаването , разглеждането  и  оценката  на  офертите  се  извършва  от  комисия  по  ред  и  при  
условия  определени  в  чл .97, глава  девета  от  Правилника  за  прилагане  на  Закона  за  обществените  поръчки . 

2.Ако  резултатите  по  показателя  най -ниска  цена  са  равни , тогава  определянето  на  участника , 

който  да  бъде  клрасиран  на  по -предно  място  се  решава  чрез  теглене  на  жребий  по  следния  начин : 
Наименованията  на  участниците , посочили  равни  цени , се  написват  на  отделни  листчета . След  това  всяко  
листче  се  поставя  в  отделен  бял  плик , който  е  непрозрачен . Всички  пликове , в  които  се  поставят  
листчетата  са  едндкви  по  цвят  и  вид . Пликовете  с  поставени  в  тях  листчета  се  запечатват  и  след  това  се  
поставят  в  непрозрачна  кутия  и  се  разбъркват . След  това  плика  се  изтегля  от  кутията . Плика  се  отваря , 
изважда  се  листчето  и  се  прочита  на  всеослушание  наименованието  на  участника , написако  на  листчето . 
Листчето  се  показва  на  всички , за  да  видят  налисаното . Участникът , чието  наименование  е  записано  на  
листчето  в  изтегления  плик  се  класира  на  по-предно  място  от  тези  участници , предложили  еднаква  на  
неговата  цена . Ако  повече  от  двама  участници  са  предложили  еднаква  крайна  цена , се  класират  
последователно  в  съответствие  с  изтегляния  жребий . 

3 .Възлож uтелят  може  да  възложи  изпълнението  на  поръчката  и  в  случаите , когато  е  подадена  само  
една  оферта  след  удължаване  на  срока  по  чл .188, ал .2 от  ЗОП , ако  същата  е  в  съответствие  с  техническите  
спецификации . 

4.Когато  не  е  подадена  нито  една  оферта , включително  след  удължаване  на  срока  по  чл .188, ал .2 от  
ЗОП  възложителят  може  да  изпрати  покана  до  опрелено  лице .В  тези  случай  възложителят  е  обвързан  от  
прогнозната  стойност , посочена  в  обявата , и  от  техническите  спецификации  и  проекта  на  договор , 
приложени  към  обявата . 

5.Възложителят  сключва  писмен  договор  с  избрания  изпълнител , съгласно  разпоредбите  на  чл .194, 
от  Закона  за  обществените  поръчки . 

6.Комуникацията  и  действията  на  възложителя  и  на  участниците  свързани  с  настоящата  процедура  
са  в  писмен  вид . 

7.Участникът  може  да  представя  своите  писма  и  уведомления  чреs препоръчано  писмо  с  обратна  
разписка , по  електронен  път  при  условията  и  по  реда  на  Закона  за  електронния  документ  и  електронния  
подпис , като  същите  следва  да  бъдат  адресирани  до  Директора  на  ОУ  „Св .св .Кирил  и  Методий  ", 
гр .Елково ; ул . „Александър  Стамболийски  " Ns 36, град  Елково , област  Ямбол . 

8. Решенията  на  възложителя , за  които  той  е  длъжен  да  уведоми  участниците , се  връчват  лично  срещу  
подпис  или  се  изпращат  с  препоръчано  писмо  с  обратна  разписка  или  по  електронен  път  лри  условията  и  по  
реда  на  Закона  за  електронния  документ  и  електронния  подпис , както  и  ще  бъдат  качвани  на  следния  интернет  
адрес : www.kim-elhovo.com  

Всички  представени  по  процедурата  документи  остават  в  архива  на  Възложителя . 

По  неуредените  въпроси  от  настояи ,уата  документация  и;е  се  приіагат  разпоредбите  на  Закона  
за  обществените  поръчки  и  приложимите  разпоредби  на  действащото  законодателство  в  Република  
България . 


