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: 1/06.02.2018 год.

Възложител: ДГ Зорница
Поделение (когато е приложимо): [……]
Партида в регистъра на обществените поръчки: 5564
Адрес: гр. Сливен ж.к. Стоян Заимов
Лице за контакт (може и повече от едно лица): Йорданка Стефанова
Телефон: 044667048
E-mail: zornica_dg@abv.bg
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 ”Зорница” по десет
обособени позиции: ОП 1 „Хляб”; ОП 2 „Хлебни изделия”; ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”; ОП
4 „Пилета и пилешки разфасовки”; ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”; ОП 6 ”Месо и месни
продукти”; ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”; ОП 8 „Цитрусови плодове”; ОП 9
„Консерви” и ОП 10 „Бакалия”
Кратко описание: Доставката на хранителните продукти, предмет на обществената поръчка, има
за цел да осигури качествено и в съответствие с нормативните и договорни изисквания
обезпечаване храненето на децата, посещаващи ДГ „Зорница”, гр. Сливен, за срока на изпълнение
на договора. Обществената поръчка включва периодични доставки на хранителни продукти,
които предварително са заявяват и конкретизират по вид и количество. Посочените количества в
документацията са прогнозни, за срока на изпълнение на договора, и ще служат при оценяване на
офертите. Количеството на реално доставените продукти се определя от възложителя в
зависимост от конкретните му потребности.
Място на извършване: ДГ „Зорница” гр. Сливен
Обща прогнозна стойност на поръчката (в лв., без ДДС): до 32 259,92 лева без ДДС
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Обособени позиции (когато е приложимо): [х] Да [] Не
Номер на обособената позиция: 1
Наименование: ОП 1 „Хляб”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1602,80 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 2
Наименование: ОП 2 „Хлебни изделия
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 247,92 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 3
Наименование: ОП 3 ”Мляко и млечни продукти”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 11045,58 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 4
Наименование: ОП 4 „Пилета и пилешки разфасовки”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 917,40 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 5
Наименование: ОП 5 „Риба и рибни разфасовки”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 636,00 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 6
Наименование: ОП 6 ”Месо и месни продукти”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 3167,28 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 7
Наименование: ОП 7 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 4990,94 лева без ДДС
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Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 8
Наименование: ОП 8 „Цитрусови плодове”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 2236,80 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 9
Наименование: ОП 9 „Консерви”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 1287,19 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.
Номер на обособената позиция: 10
Наименование: ОП 10 „Бакалия”
Прогнозна стойност (в лв., без ДДС): 6128,01 лева без ДДС
Забележка: Използвайте този раздел толкова пъти, колкото са обособените позиции.

Условия, на които трябва да отговарят участниците (когато е приложимо):
в т.ч.:
Изисквания за личното състояние: Не може да участва във възлагането на обществената
поръчка, съответно възложителят няма да допусне до участие 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 установено с влязло в сила
наказателно постановление, принудителна административна мярка по чл. 404 от Кодекса на труда
или съдебно решение, нарушение на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал.1 или 3, чл. 63, ал.1 или 2, чл. 118, чл.
128, чл. 228, ал.3, чл. 245 и чл. 301 - 305 от Кодекса на труда или аналогични задължения,
установени с акт на компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която
кандидатът или участникът е установен; 7. е налице конфликт на интереси, който не може да бъде
отстранен.
Правоспособност за упражняване на професионална дейност: [……]
Икономическо и финансово състояние: [……]
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Технически и професионални способности: До участие във възлагането се допуска участник,
който:
1. Разполага минимум с 2 бр. МПС за изпълнение на поръчката, които да са регистрирани в
ОДБХ, респективно в РИОКОЗ/РЗИ, във връзка с § 2 от ПЗР на ЗБАБХ, отговарящи на
изискванията за транспортиране на продуктите за съответната ОП.
2. Разполага с поне един обект, регистриран по чл. 12 от Закона за храните, за група/и храни,
покриваща/и обособената/ите позицията/те, за която/които участва.
3. Участниците трябва да имат опит в изпълнението на доставки, идентични или сходни с
предмета на съответната обособена позиция на настоящата обществена поръчка, изпълнени през
последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата. Под „сходни“ доставки с
предмета на настоящата поръчка се разбира: доставки на хранителни продукти, включени в
съответната позиция, за която участникът е подал оферта за участие.
За удостоверяване съответствието с поставените минимални изисквания участникът е
длъжен да представи:
1. Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които участникът ще използва за
изпълнение на поръчката, включваща: 1. информация относно брой, марка, модел,
регистрационен номер и година на производство на транспортните средства, които участникът ще
използва за изпълнение на обществената поръчка, вид и номер на документите за регистрация на
посочените транспортни средства, издадени от компетентен държавен орган, правно основание за
ползване на посочените транспортни средства за целия период на изпълнение на поръчката и 2.
информация за обекта, за който е издадено удостоверение за регистрация на обект, съгласно чл.
12 от Закона за храните, за група/и храни, покриваща/и позицията/те, за която/които участва,
номер и дата на издаване на удостоверението за регистрация, местонахождение и правно
основание за ползване на обекта за целия срок на изпълнение на обществената поръчка.
2. Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката, с
посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената
доставка.
Участникът определен за изпълнител, по съответната обособена позиция, е длъжен при
подписване на договора да представи гаранция за изпълнение в размер на 2 (два) % от стойността
на поръчката без ДДС.
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:
[х] Оптимално съотношение качество/цена въз основа на:
[х] Цена и качествени показатели
[] Разходи и качествени показатели
[] Ниво на разходите
[] Най-ниска цена
Показатели за оценка: (моля, повторете, колкото пъти е необходимо)
Име: П1 „Предлагана цена”
Тежест: 80 т
Име: П2 „Срок за отстраняване на несъответствие на количеството и качеството на
доставяните продукти при рекламация от възложителя”
Тежест: 20 т
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Срок за получаване на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 13.02.2018 год.

Час: (чч:мм) 17.00 ч.

Срок на валидност на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 04.04.2018 год.

Час: (чч:мм) 17.00 ч.

Дата и час на отваряне на офертите:
Дата: (дд/мм/гггг) 14.02.2018 год.

Час: (чч:мм) 11.00 ч.

Място на отваряне на офертите: гр. Сливен, ДГ „Зорница”, ж.к. Стоян Заимов

Информация относно средства от Европейския съюз:
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
европейските фондове и програми: [] Да [х] Не
Идентификация на проекта, когато е приложимо: [……]

Друга информация (когато е приложимо): Участниците трябва да представят оферта, която
следва да отговаря на изискванията на ЗОП, ППЗОП и на възложителя. Възложителят предоставя
пълен и безвъзмезден публичен достъп по електронен път до обявата за събиране на оферти и до
указанията за участие, както и приложенията към тях, като публикува обявата за събиране на
оферти, указанията и приложенията към тях в профил на купувача, който е на интернет адрес:
http://www.sliven.bg/index.csp?f=OthersPO
Всяка оферта следва да съдържа:
1. Оферта, съдържаща данни за участника (образец № 1);
2. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП (образец № 2);
3. Декларация за обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3 - 5 от ЗОП (образец № 3);
4. Списък на изпълнените доставки, които са идентични или сходни с предмета на поръчката
(образец № 7);
5. Декларация за съоръженията и техническото оборудване, които ще бъдат използвани за
изпълнение на поръчката (образец № 8);
6. Декларация за приемане условията по договора (образец № 11);
7. Декларация за срок на валидност на офертата (образец № 6);
8. Декларация – съгласие на подизпълнител (образец № 9), при необходимост;
9. Декларация за конфиденциалност (образец № 10), при необходимост;
10. Документ за упълномощаване, когато лицето, което подава офертата, не е законният
представител на участника (ако е приложимо).
11. Договор/документ, от който да е видно правното основание за създаване на обединението,
както и следната информация във връзка с настоящата обществена поръчка:
11.1. всички членове на обединението са отговорни солидарно - заедно и поотделно, за
изпълнението на договора;
11.2. е определен водещ член на обединението, който е упълномощен да задължава, да получава
указания за и от името на всеки член на обединението;
11.3. всички членове на обединението са задължени да останат в него за целия период на
изпълнение на договора;
11.4. разпределение на дейностите, предмет на възлаганата обществена поръчка, между
участниците в обединението и ресурсите, с които ще участва всеки един от участниците в
обединението/консорциума;
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11.5. участниците в обединението трябва задължително да определят лице, което да представлява
обединението за целите на поръчката.
11.6. посочване на възложителя и предмета на настоящата процедура за възлагане на обществена
поръчка, за която се обединяват партньорите в него.
Документа се прилага в случаите когато участникът е обединение, което не е юридическо лице.
12. Доказателства за надеждност, при наличие на такива.
13. Предложение за изпълнение на поръчката (образец № 4).
14. Ценово предложение (образец № 5), ведно със спецификация на хранителните продукти по
обособената позиция/ обособените позиции, по която/ които участникът подава оферта за участие
(образец № 5.1 – 5.10).

Дата на настоящата обява
Дата: (дд/мм/гггг) 06.02.2018 год.

Възложител
Трите имена: (Подпис и печат) Йорданка Ганева Стефанова
/п.п./ ** Заличена информация на основание чл. 2 от ЗЗЛД
Длъжност: Директор
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