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ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:  

„Доставка на хранителни продукти и напитки за нуждите на ОП „Социални 

дейности”, детски и социални заведения на територията на община Враца” по 

седем обособени позиции 

Обособена позиция №1 „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи продукти и 

риба”; 

Обособена позиция № 2 „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца”; 

Обособена позиция № 3 „Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски изделия”; 

Обособена позиция № 4 „Доставка на пресни, преработени и консервирани плодове и 

зеленчуци”; 

Обособена позиция № 5 „Доставка на пакетирани храни, мазнини, подправки и 

безалкохолни напитки”; 

Обособена позиция № 6 „Доставка на деликатесни месни и млечни продукти, 

тестени, сладкарски изделия и ядки за общински мероприятия и кетъринг”; 

Обособена позиция № 7 „Доставка на вино, шоколадови изделия, газирани и 

освежаващи напитки” 

 

 

 

гр. Враца, 2019 г. 

 

ОБЩИНА    ВРАЦА 
гр. Враца  3000, ул. “Стефанаки Савов” № 6, тел. 092/624581, факс 092/627085, e-mail: obshtinavr@b-trust.org 
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РАЗДЕЛ I 

УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

І. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА  

1. Предмет на обществената поръчка: „Доставка на хранителни продукти и 

напитки за нуждите на ОП „Социални дейности”, детски и социални заведения на 

територията на община Враца” по седем обособени позиции“ 

2. Възложител: 

Възложител на настоящата обществена поръчка е Кметът на Община Враца (чл. 5, 

ал. 2, т. 9 от ЗОП).  

3. Критерий за възлагане: 

В съответствие с чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП критерият за възлагане е на обществената 

поръчка е „най-ниска ценa“, като ще се оценява общата прогнозна стойност без ДДС, 

предложена от участника в ценовото предложение за съответната позиция за тригодишния 

период. Общата прогнозна стойност се формира съгласно Приложение № 1 към Ценовото 

предложение – Ценоразпис.  

При формиране на общата прогнозна цена участниците предлагат процент отстъпка 

от цените в бюлетина на „САПИ“ ЕООД, актуален към датата на откриване на решението, 

Отстъпката на всеки продукт ще бъде фиксирана за целия срок на договора и не може да 

бъде по-малка от 5%.  

4. Вид процедура: 

„Открита процедура“ по смисъла на чл. 18, ал. 1, т. 1 и ал. 2, чл. 20, ал. 1, т. 1, буква 

„б“, във връзка с чл. 74 от Закона за обществените поръчки от ЗОП. 

5. Обособени позиции: 

5.1. Обособена позиция № 1: „Доставка на месо, месни продукти, птици, птичи 

продукти и риба “; 

5.2. Обособена позиция № 2: „Доставка на мляко, млечни продукти и яйца“; 

5.3. Обособена позиция № 3: „Доставка на хляб, хлебни, тестени и сладкарски 

изделия “; 

5.4. Обособена позиция № 4: „Доставка на пресни, преработени и консервирани 

плодове и зеленчуци”. 

5.5. Обособена позиция № 5: „Доставка на пакетирани храни, мазнини, подправки 

и безалкохолни напитки“. 

5.6. Обособена позиция № 6 „Доставка на деликатесни месни и млечни продукти, 

тестени, сладкарски изделия и ядки за общински мероприятия и кетъринг”; 

5.7. Обособена позиция № 7 „Доставка на вино, шоколадови изделия, газирани и 

освежаващи напитки” 

Забележка: Обособени позиции № 6 и № 7 ще бъдат възложени по реда на чл. 20, 

ал. 4 от ЗОП. Съгласно чл. 21, ал. 6 от ЗОП, възложителите могат да възлагат обособени 

позиции по реда, валиден за индивидуалната стойност на всяка от тях, при условие че 

стойността на съответната обособена позиция не надхвърля 156 464 лв. за доставки и 

услуги и общата стойност на обособените позиции, възложени по този начин, не 

надхвърля 20 на сто от общата стойност на поръчката. 

За обособени позиции № 6 и № 7 са изпълнени и двете условия – индивидуалната 

прогнозна стойност на всяка от горопосочените обособени позиции не надхвърля 156 464 
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лв. и общата стойност на обособени позиции № 6 и № 7, не надхвърля 20 на сто от общата 

прогнозна стойност на настоящата поръчка. 

Информация в съответствие с чл. 7, ал. 2 от ППЗОП за ОП № 6  

Прогнозна стойност за обособена позиция № 6 за срок от една три години е – 

30 000,00 лв. без ДДС 

№ Наименование на продукта 
Разфасо

вка 
Мярка 

Прогнозно 

количество за 

една година 

(обем) 

1 САЛАМ ШПЕК СУХ слайсиран 
 

КГ. 15 

2 СУДЖУК 100% ТЕЛ.МЕСО слайсиран 
 

КГ. 5 

3 СМЯДОВСКА ЛУКАНКА слайсиран 
 

КГ 15 

4 ПАНАГЮРСКА ЛУКАНКА слайсирана 
 

КГ. 15 

5 СВИНСКА ШУНКА слайсирана 
 

КГ. 15 

6 ПРОШУТО слайсиран 
 

КГ. 15 

7 СЛАНИНА 
 

КГ. 3 

8 ВАРЕНО-ПУШЕНО СВИНСКО ФИЛЕ 
 

КГ. 15 

9 ВАРЕНО-ПУШЕНО СВИНСКО РОЛЕ 
 

КГ. 15 

10 РУЛЦА ОТ РАЦИ 0.250 кг. БР. 50 

11 ПУШЕНА СЬОМГА 0,2 БР. 50 

12 ХАЙВЕР ОТ ЕСЕТРОВИ РИБИ 0,1 БР. 20 

13 БЕКОН слайсиран 
 

КГ. 15 

14 ФИЛЕ ЕЛЕНА слайсирано 
 

КГ. 10 

15 ПАСТЪРМА слайсирана 
 

КГ. 10 

16 ТОПЕНО СИРЕНЕ ЗА МАЗАНЕ 0,170 кг. БР. 30 

17 СВЕЖО СИРЕНЕ 0.500 кг. КГ. 30 

18 ПУШЕНО СИРЕНЕ 
 

КГ. 15 

19 СИНЬО СИРЕНЕ 
 

КГ. 15 

20 СИРЕНЕ САЖДАМЕР 
 

КГ. 5 

21 СИРЕНЕ ЕМЕНТАЛ 
 

КГ. 5 

22 СИРЕНЕ РИКОТА 0,200кг. БР. 5 

23 ПУШЕН КАШКАВАЛ 
 

КГ. 15 

24 КАШКАВАЛЕНО РОЛЕ 
 

КГ. 15 

25 МОЦАРЕЛА 0,25 кг. БР. 100 

26 МАСКАРПОНЕ 0,5кг. БР. 10 

27 СИРЕНЕ „ФИЛАДЕЛФИЯ” 0,175 кг. БР. 20 

28 КОЗЕ СИРЕНЕ 
 

КГ. 2 

29 ПАРМЕЗАН 
 

КГ. 3 

30 
РИБА ТОН ФИЛЕ В РАСТИТЕЛНО 

МАСЛО 
0,185 БР. 30 
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31 СКАРИДИ 100/200 0,4 БР. 5 

32 ЯДКИ КАШУ- печени 
 

КГ. 15 

33 ЯДКИ БАДЕМИ- печени 
 

КГ. 15 

34 ЯДКИ БАДЕМИ- сурови 
 

КГ. 3 

35 ЯДКИ ЛЕШНИЦИ- печени 
 

КГ. 15 

36 ЯДКИ-ФАСТЪЦИ -печени 
 

КГ. 15 

37 ЯДКИ-ФАСТЪЦИ -сурови 
 

КГ. 3 

38 ЯДКИ ЛЕШНИЦИ- сурови 
 

КГ. 5 

39 МЕНТА ПРЯСНА 
 

КГ. 3 

40 БОСИЛЕК 
 

КГ. 3 

41 АВОКАДО 
 

КГ. 10 

42 БЕЙБИ СПАНАК 
 

КГ. 5 

43 РУКОЛА 
 

КГ. 5 

44 КОКТЕЙЛНИ ДОМАТИ 
 

КГ. 10 

45 РИГАН 
 

КГ 1 

46 БОРОВИНКИ 
 

КГ. 3 

47 МАЛИНИ 
 

КГ. 5 

48 МАСЛИНОВА ПАСТА 0,2 БР. 10 

49 МАСЛИНИ БЕЗ КОСТИЛКИ ЧЕРНИ 
 

КГ 5 

50 МАСЛИНИ БЕЗ КОСТИЛКИ ЗЕЛЕНИ 
 

КГ 5 

51 БАЛСАМИКО ЧЕРВЕН 0,5 БР. 3 

52 БАЛСАМИКО БЯЛ 0,5 БР. 3 

53 ФРАНЗЕЛА БЯЛА 0,350 кг. БР. 80 

54 ФРАНЗЕЛА ПЪЛНОЗЪРНЕСТА 0,350 кг. БР. 80 

55 ФОРНЕТИ 
 

КГ. 15 

56 ЛАЙМ 
 

КГ. 3 

57 АНАНАС 
 

КГ. 10 

58 СУШЕНИ ПЛОДОВЕ/МИКС/ 
 

КГ. 3 

59 СУШЕНИ БОРОВИНКИ 
 

КГ. 3 

60 СУШЕНИ СМОКИНИ 
 

КГ. 5 

61 СУШЕНИ КАЙСИИ 
 

КГ. 5 

62 БОСИЛЕКОВО ПЕСТО 
Буркан 

0,190 кг. 
БР. 5 

Информация в съответствие с чл. 7, ал. 2 от ППЗОП за ОП № 6  

Прогнозна стойност за обособена позиция № 7 за срок от една три години е – 

30 000,00 лв. без ДДС 

№ Наименование на продукта Разфасовка Мярка 

Прогнозно 

количество за 

една година 

(обем) 

1 ВИНО ЧЕРВЕНО   0,7 л. БР. 20 

2 ВИНО БЯЛО   0,7 л. БР. 20 
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3 ВИНО РОЗЕ   0,7 л. БР. 20 

4 ВИНО ЧЕРВЕНО 5 л. кутия БР. 10 

5 ВИНО ЧЕРВЕНО 3 л. кутия БР. 10 

6 ВИНО БЯЛО 5 л. кутия БР. 10 

7 ВИНО БЯЛО 3 л. кутия БР. 10 

8 ВИНО ЧЕРВЕНО луксозно за подарък 0,7 л. БР. 50 

9 ВИНО БЯЛО луксозно за подарък 0,7 л. БР. 50 

10 КАФЕ БЕЗКОФЕИНОВО 0,250 кг. БР. 3 

11 КАФЕ НА ЗЪРНА  
 

КГ. 85 

12 ИНСТАНТНО КАФЕ 0,100кг. БР. 20 

13 ИНСТАНТНО КАФЕ доза 0,01 БР. 500 

14 КАФЕ 3 в 1 доза 0,0175 БР. 600 

15 ШОКОЛАД МЛЕЧЕН  100 гр. БР. 900 

16 ШОКОЛАД МЛЕЧЕН 80 гр. БР. 50 

17 ШОКОЛАД МЛЕЧЕН с ядки 100 гр. БР. 900 

18 ШОКОЛАД МЛЕЧЕН 40гр БР. 200 

19 ШОКОЛАД ЧЕРЕН 100 гр. БР. 50 

20 ШОКОЛАДОВО ЯЙЦЕ 80гр. БР. 50 

21 
БЕЗАЛКОХОЛНА ГАЗИРАНА 

НАПИТКА (различни вкусове)  

стъклено 

шише 0,250 

л. 

БР. 200 

22 СУХА СМЕТАНА  ДОЗИЧКИ 0,0025 кг. БР. 4000 

23 ЗАХАР ПАКЕТЧЕТА 0,002 кг. БР. 10000 

24 КАФЯВА ЗАХАР ПАКЕТЧЕТА 0,004 кг. БР. 6000 

25 ПЧЕЛЕН МЕД ПАКЕТЧЕТА 
Доза 0,015 

кг. 
БР. 100 

 

Важно: Оферти се подават само за обособена позиция № 1, обособена позиция № 

2, обособена позиция № 3, обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5. 

6. Срок за изпълнение на поръчката – 3 години за всички обособени позиции. 

7. Срок на валидност на офертите 

7.1. Срокът на валидност на офертите трябва да бъде не по-малък от 90 

календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите. 

7.2. Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, 

когато той не е изтекъл. Когато срокът е изтекъл, възложителят кани участниците да 

потвърдят валидността на офертите си за определен от него срок. 

7.3. Участникът, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата 

си, се отстранява от участие. 

8. Прогнозна стойност: Прогнозната стойност на обществената поръчка е 5 

490 000,00 лв. без ДДС. 

8.1. Прогнозна стойност за обособена позиция № 1 – 1 740 000,00 лв. без ДДС; 

8.2. Прогнозна стойност за обособена позиция № 2 – 1 200 000,00 лв. без ДДС; 

8.3. Прогнозна стойност за обособена позиция № 3 – 600 000,00 лв. без ДДС; 

8.4. Прогнозна стойност за обособена позиция № 4 – 1 140 000,00 лв. без ДДС; 

8.5. Прогнозна стойност за обособена позиция № 5 – 750 000,00 лв. без ДДС; 

8.6. Прогнозна стойност за обособена позиция № 6 – 30 000,00 лв. без ДДС; 
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8.7. Прогнозна стойност за обособена позиция № 7 – 30 000,00 лв. без ДДС. 

9. Финансиране: Разплащането се извършва от всяко заведение, на което е 

предоставен бюджетен кредит: 

ОП „Социални дейности” 

Детски градини 

Детски ясли 

ДДЛРГ „Асен Златаров” – гр.Враца 

Дом за младежи с увреждания - с. Три кладенци 

Община Враца 

10. Начин на плащане: Възложителят заплаща извършените доставки всеки 

месец, следващ месеца на доставки на Продуктите, за които се дължи плащане. 

Заплащането се извършва на база на документ, удостоверяващ приемането на стоката 

(протокол за доставка, търговски документ или друг съотносим документ), подписан от 

оправомощени представители на Страните и съдържащи видовете, количеството, 

партидните номера на доставените през съответния месец Продукти, тяхната единична и 

обща цена, както и срещу издадена фактура, съдържаща данни за доставката, както и 

всички необходими законови реквизити.  

Заплащането се извършва в български лева по банков път в срок до 30 дни от 

датата на подписване на документ, удостоверяващ приемането на стоката (протокол за 

доставка, търговски документ или друг съотносим документ) и от издаване на фактурата.  

11. Актуализацията на цените (промяна на цената на доставките): 

Актуализация на цените ще се извършва на всяко 1 -во число от месеците: март, 

юни, септември и декември за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена 

позиция № 3 и обособена позиция № 5, а за обособена позиция № 4 актуализация на 

цените ще се извършва ежемесечно - на всяко 1 -во число от месеца.  

Актуализацията на цените се извършва на база представена от Изпълнителя 

справка на „САПИ” ЕООД, за което се съставя Протокол. Протоколът се предоставя на 

Изпълнителя и обектите – крайни получатели в срок до 5 –то число на месеците за 

сведение и изпълнение. 

Актуализацията на цените на продуктите ще се извършва спрямо представена от 

Изпълнителя справка на „САПИ” ЕООД, по следната формула: 

Цд = Кц х Бц , където:  

Цд е новата цена на доставка; 

Кц е коригиращ коефициент на цената, съгласно Офертата на Изпълнителя 

(постоянен за целия период на действие на договора), формиран след отчитане на % 

отстъпка. 

Бц е базовата цена, посочена в справката на „САПИ” ЕООД за регион Враца към 

момента на последната действаща средна пазарна цена на хранителните продукти, 

съгласно представения от Изпълнителя бюлетин. 

Забележка: Коригиращият коефициент “Кц” се получава като от 1 се извади % 

отсъпка, разделен на 100, за всеки хранителен продукт и не се изменя за целия период на 

действие на договора.  

ІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА 

1. Общи изисквания 
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1.1. „Откритата“ процедура е вид процедура за възлагане на обществени поръчки, 

при която всички заинтересовани лица могат да подадат оферта. Заинтересовани лица са 

български или чуждестранни физически или юридически лица, включително техни 

обединения, които отговарят на определените в Закона за обществените поръчки и 

предварително обявените от възложителя условия. 

1.2. В случай, че участникът е обединение (или консорциум), което не е 

регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в него сключват 

договор, съдържащ минимум следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

1.2.1. Възложителят не поставя и няма изискване за създаване на юридическо лице в 

случай, че избраният за изпълнител участник е обединение, което не е самостоятелно 

юридическо лице. 

1.2.2. Не се допускат промени в състава на обединението след крайния срок за 

подаване на офертите. 

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

юридическо лице може да участва само в едно обединение. 

1.3. Участникът може да се позовава на капацитета на трети лица, независимо от 

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

финансовото състояние, техническите и професионалните способности. 

Забележка: Когато участникът се позовава на капацитета на трети лица, посочва 

това в Част II, Раздел В от ЕЕДОП. 

1.3.1. По отношение на критериите, свързани с професионална компетентност и опит 

за изпълнение на поръчката, участникът може да се позовава на капацитета на трети лица 

само ако тези лица ще участват в изпълнението на частта от поръчката, за която е 

необходим този капацитет. 

1.3.2. 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. 

1.3.3. 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. 

1.4. Участникът посочва в ЕЕДОП 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. 

Забележка: Съответваната информация се посочва в Част II, Раздел Г от ЕЕДОП 

и в Част IV, Раздел В, т. 10 от ЕЕДОП. 

1.4.1. Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

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

условията по т. 1.4.1. 

2. Условия за допустимост на участниците  
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2.1. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, когато: 

2.1.1. е осъден с влязла в сила присъда, 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; 

2.1.2. е осъден с влязла в сила присъда, за престъпление, аналогично на тези по т. 1, в 

друга държава членка или трета страна; 

2.1.3. 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 съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен, доказани с влязъл в сила акт на компетентен орган; 

2.1.4. е налице неравнопоставеност в случаите по чл. 44, ал. 5 ЗОП; 

2.1.5. 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; 

2.1.6. е установено с влязло в сила наказателно постановление 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 чл. 13, ал. 1 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност или аналогични задължения, установени с акт на 

компетентен орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е 

установен; 

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

Забележка:Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.1. се попълва в ЕЕДОП както следва: 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. се 

попълва:  

В Част III, Раздел А участникът следва да предостави информация относно 

присъди за следните престъпления: 

1. Участие в престъпна организация - по чл. 321 и 321а от НК; 

2. Корупция - по чл. 301 - 307 от НК; 

3. Измама - по чл. 209 - 213 от НК; 

4. Терористични престъпления или престъпления, които са свързани с 

терористични дейности - по чл. 108а, ал. 1 от НК; 

5. Изпиране на пари или финансиране на тероризъм - по чл. 253, 253а, или 253б от 

НК и по чл. 108а, ал. 2 от НК; 

6. Детски труд и други форми на трафик на хора - по чл. 192а или 159а - 159г от 

НК. 

В Част III, Раздел Г участникът следва да предостави информация относно 

присъди за престъпления по чл. 194 - 208, чл. 213 а - 217, чл. 219 - 252 и чл. 254а - 260 от 

НК. 

Участниците посочват информация за престъпления, аналогични на посочените в 

т. 2.1.1 при наличие на присъда в друга държава членка или трета страна. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.3. се 

попълва в Част III, Раздел Б от ЕЕДОП. 
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Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.4., 2.1.5., 

2.1.6. и 2.1.7. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. 

Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 2.1.1. за 

престъпления по чл.172 и чл. 352 - 353е от НК се попълва в Част III, Раздел В, поле 1 от 

ЕЕДОП. При отговор „Да“ участникът посочва: 

• Дата на влизане в сила на присъдата и фактическото и правното основание за 

постановяването й; 

• Срока на наложеното наказание. 

2.2. Основанията по т. 2.1.1, 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят за лицата, които представляват 

участника и за членовете на неговите управителни и надзорни органи съгласно регистъра, 

в който е вписан участникът, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. Когато в състава на тези органи участва юридическо лице, 

основанията се отнасят за физическите лица, които го представляват съгласно регистъра, в 

който е вписано юридическото лице, ако има такъв, или документите, удостоверяващи 

правосубектността му. 

В случаите по т. 2.2., когато участникът, или юридическо лице в състава на негов 

контролен или управителен орган се представлява от физическо лице по пълномощие, 

основанията по т. 2.1.1, 2.1.2. и 2.1.7. се отнасят и за това физическо лице. 

2.3. Основанията по т. 2.1.3. не се прилагат, когато размерът на неплатените 

дължими данъци или социалноосигурителни вноски е до 1 на сто от сумата на годишния 

общ оборот за последната приключена финансова година, но не повече от 50 000 лв. 

2.4. Възложителят отстранява от участие в процедура за възлагане на обществена 

поръчка участник, за когото е налице някое от следните обстоятелства: 

2.4.1. обявен е в несъстоятелност или е в производство по несъстоятелност, или е в 

процедура по ликвидация, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по 

смисъла на чл. 740 от Търговския закон, или е преустановил дейността си, а в случай че 

кандидатът или участникът е чуждестранно лице – се намира в подобно положение, 

произтичащо от сходна процедура, съгласно законодателството на държавата, в която е 

установен. 

2.4.2. сключил е споразумение с други лица с цел нарушаване на конкуренцията, 

когато нарушението е установено с акт на компетентен орган. 

2.4.3. доказано е, че е виновен за неизпълнение на договор за обществена поръчка 

или на договор за концесия за строителство или за услуга, довело до разваляне или 

предсрочното му прекратяване, изплащане на обезщетения или други подобни санкции, с 

изключение на случаите, когато неизпълнението засяга по-малко от 50 на сто от 

стойността или обема на договора. 

2.4.4. опитал е да:  

а) повлияе на вземането на решение от страна на Възложителя, свързано с 

отстраняването, подбора или възлагането, включително чрез предоставяне на невярна или 

заблуждаваща информация; 

б) получи информация, която може да му даде неоснователно предимство в 

процедурата за възлагане на обществена поръчка. 

Основанията по т. 2.4.4. се отнасят за лицата посочени в т. 2.2. 

Забележка: Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.4. се попълва в Част III, Раздел В от ЕЕДОП. 

2.5. Други основания за отстраняване 

Възложителят ще отстрани от участие в процедурата: 
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2.5.1.Участници, които са свързани лица. 

"Свързани лица" са: 

а) лицата, едното от които контролира другото лице или негово дъщерно дружество; 

б) лицата, чиято дейност се контролира от трето лице; 

в) лицата, които съвместно контролират трето лице; 

г) съпрузите, роднините по права линия без ограничения, роднините по съребрена 

линия до четвърта степен включително и роднините по сватовство до четвърта степен 

включително. 

"Контрол" е налице, когато едно лице: 

а) притежава, включително чрез дъщерно дружество или по силата на споразумение 

с друго лице, над 50 на сто от броя на гласовете в общото събрание на едно дружество или 

друго юридическо лице; или 

б) може да определя пряко или непряко повече от половината от членовете на 

управителния или контролния орган на едно юридическо лице; или 

в) може по друг начин да упражнява решаващо влияние върху вземането на решения 

във връзка с дейността на юридическо лице. 

Забележка:Информация относно липсата или наличието на обстоятелства по т. 

2.5.1 се попълва в Част III, Раздел Г от ЕЕДОП. 

2.5.2. Участник за който е налице обстоятелствата по чл. 3, т. 8 от Закона за 

икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с 

преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни 

собственици. 

Забележка: т. 2.5.2. 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 или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство, или на еквивалентен регулиран пазар, определен с наредба на Комисията 

за финансов надзор, и за дружеството се прилагат изискванията на правото на 

Европейския съюз за прозрачност по отношение на информацията за емитентите, 

чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар или на многостранна 

система за търговия, или еквивалентни международни стандарти и действителните 

собственици - физически лица, са разкрити по реда на съответния специален закон; 

2. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има влязла в сила спогодба за избягване на 

двойното данъчно облагане или влязло в сила споразумение за обмен на информация, и 

неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

3. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка или дъщерно дружество е 

българско местно лице и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС или се търгува на регулиран 

пазар или многостранна система за търговия в държава - членка на Европейския съюз, 

или в друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо 

пространство; 
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4. дружеството, в което пряко или косвено участва дружество, регистрирано в 

юрисдикция с преференциален данъчен режим, е издател на периодични печатни 

произведения и е представило информация за действителните собственици - физически 

лица, по реда на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения; 

5. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава - страна по Споразумението за държавните 

поръчки на Световната търговска организация, както и на държава, с която 

Европейският съюз има сключено двустранно споразумение, гарантиращо достъпа до 

пазара на обществени поръчки в Европейския съюз, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС 

- за дейностите, за които се прилага споразумението; 

6. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на отвъдморска страна или територия съгласно Решение 

на Съвета 2013/755/ЕС от 25 ноември 2013 г. за асоцииране на отвъдморските страни и 

територии към Европейския съюз ("Решение за отвъдморско асоцииране") (OB, L 344/1 

от 19 декември 2013 г.) и неговите действителни собственици - физически лица, са 

вписани в регистъра по чл. 6 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС - за дейностите, за които се 

прилага решението; 

7. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

местно лице за данъчни цели на държава, с която Република България има сключено 

международно търговско и/или икономическо споразумение, включително и задължения 

по Общото споразумение по търговията с услуги на Световната търговска организация, 

и неговите действителни собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 

от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС; 

8. дружеството, регистрирано в юрисдикция с преференциален данъчен режим, е 

част от икономическа група, чието дружество майка е местно лице за данъчни цели на 

държава, с която Република България има сключено международно търговско и/или 

икономическо споразумение, включително и задължения по Общото споразумение по 

търговията с услуги на Световната търговска организация, и неговите действителни 

собственици - физически лица, са вписани в регистъра по чл. 6 от 

ЗИФОДРЮПДРКЛТДС. 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по 

чл. 3, т. 8 и чл. 4 от ЗИФОДРЮПДРКЛТДС се декларира от участниците в Част III: 

Основания за изключване, Раздел Г. 

2.5.3. Участник, за който са налице обстоятелствата по чл. 69 от Закона за 

противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество 

(ЗПКОНПИ). 

Забележка: Информацията относно наличието или липсата на обстоятелства по 

чл. 69 от ЗПКОНПИ се декларира от участниците в Част III: Основания за изключване, 

Раздел Г от ЕЕДОП.  

2.5.4. Участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не 

изпълни друго условие, посочено в обявлението за обществена поръчка или в тази 

документация. 

2.5.5.Участник, който е представил оферта, която не отговаря на: 

а) предварително обявените условия на поръчката; 

б) правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и 

трудовото право, приложими колективни споразумения и/или разпоредби на 
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международното екологично, социално и трудово право, които са изброени в приложение 

№ 10 от ЗОП. 

2.5.6. Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал.1 от ЗОП или 

чиято оферта не е приета съгласно чл. 72, ал. 3 - 5 от ЗОП. 

2.5.7. Участник, който след покана от Възложителя и в определения в нея срок не 

удължи срока на валидност на офертата си. 

2.5.8. Участник, подал заявление за участие или оферта, които не отговарят на 

условията за представяне, включително за форма, начин и срок. 

2.6. Когато участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица, посочените по горе изисквания се 

прилагат и по отношение на подизпълнителите и на третите лица. 

3. Критерии за подбор на участниците  

3.1. Общи условия 

При участие 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 изпълнение на поръчката, съгласно изискванията на 

нормативен или административен акт и съобразно разпределението на участието на 

лицата при изпълнение на дейностите, предвидено в договор за създаване на 

обединението. 

В случай, че участникът предвижда участието на подизпълнители при изпълнение на 

поръчката или ще ползва ресурсите на трети лица: 

- Подизпълнителите трябва да нямат свързаност с друг участник, както и да 

отговарят на критериите за подбор съобразно вида и дела от поръчката, които ще 

изпълняват и за тях да не са налице основанията за отстраняване от процедурата.  

- Третите лица трябва да отговарят на критериите за подбор съобразно ресурса, 

който ще предоставят и за тях да не са налице основанията за отстраняване от 

процедурата.  

3.2. Изисквания относно годността (правоспособността) за упражняване на 

професионална дейност 

3.2.1. Участниците да имат на разположение обект, регистриран от Областна 

дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) с разрешително по чл. 12 от Закона за 

храните, включващо хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които 

участникът участва. 

Чуждестранните лица - да са вписани в аналогични регистри, съгласно 

законодателството на държавата членка, в която са установени. При сключване на договор 

избраният за изпълнител трябва да представи документ, с който да докаже, че има право 

да изпълнява дейността в Република България, вкл. че е извършил съответната 

регистрация, ако е необходимо. 

Участникът предоставя (декларира) в раздел А: „Годност” в Част IV: „Критерии за 

подбор” от ЕЕДОП информация за обстоятелствата по т. 1.1.   

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с 

представяне на заверено копие от удостоверение за регистрация на обекта, съгласно чл. 

12 от Закона за храните, издадено от ОДБХ по местонахождение на обекта, включващо 

хранителните продукти от обособената/ите позиция/и, за която/които участникът е 

определен за изпълнител. 
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3.3. Изисквания относно технически и професионални способности за 

изпълнение на обществената поръчка  

3.3.1. Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години, считано от 

датата, посочена като крайна за получаване на офертите, успешно поне 1 (една) доставка с 

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

Под доставки сходни с предмета и обема на поръчката следва да се разбира 

доставки с предмет и обем идентичен или сходен на обособената позиция, за която 

участникът подава оферта, а именно: 

за обособена позиция № 1: извършени доставки на месо, месни продукти, птици, 

птичи продукти и/или риба с минимален общ обем на стоки от посочената група, 

покриващ прогнозните количества, посочени в техническата спецификация за тази 

обособена позиция за период от една година. 

за обособена позиция № 2: извършени доставки на мляко, млечни продукти и/или 

яйца, с минимален общ обем на стоки от посочената група, покриващ прогнозните 

количества, посочени в техническата спецификация за тази обособена позиция за период 

от една година. 

за обособена позиция № 3: извършени доставки на хляб, хлебни, тестени и/или 

сладкарски изделия, с минимален общ обем на стоки от посочената група, покриващ 

прогнозните количества, посочени в техническата спецификация за тази обособена 

позиция за период от една година. 

за обособена позиция № 4: извършени доставки на пресни, преработени и 

консервирани плодове и/или зеленчуци“ с минимален общ обем на стоки от посочената 

група, покриващ прогнозните количества, посочени в техническата спецификация за тази 

обособена позиция за период от една година. 

за обособена позиция № 5: извършени доставки на пакетирани храни, мазнини, 

подправки и/или безалкохолни напитки“, с минимален общ обем на стоки от посочената 

група, покриващ прогнозните количества, посочени в техническата спецификация за тази 

обособена позиция за период от една година. 

За доказване изпълнението на това изискване участникът декларира 

обстоятелствата в ЕЕДОП част IV раздел В. 

В случаите по чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва със 

Списък на доставките, които са идентични или сходни с предмета на обществената 

поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, 

които доказват извършената доставка. 

3.3.2. Участниците трябва да разполагат с минимум 2 (два) броя специализирани 

транспортни средства, отговарящи на санитарно-хигиенните изискванията за 

транспортиране на хранителните продукти от съответната обособената позиция, за която 

участват.  

Важи за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, 

обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5.  

Транспортните средства със специално предназначение трябва да осигуряват 

съответните температурни параметри и условия за превоз на съответните групи храни и да 

са регистрирани по реда на чл. 246, ал. 4 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. 

Важи за обособена позиция № 1 и обособена позиция № 2. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел В, т. 9 от ЕЕДОП с посочване 

на информация за вида МПС /вид, марка и модел/, собственик на МПС, данни за 
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удостоверението за регистрация на транспортно средство /номер, дата, издател, обхват на 

хранителните продукти/. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се доказва с 

Декларация за специализираните транспортни средства, с които разполага и ще 

извършва обществената поръчка. 

3.3.3. Участникът съгласно чл. 18, ал. 1 от Закона за храните, следва да е внедрил и 

прилага Система за управление на безопасността на храните EN ISO 22000 или 

еквивалент, или еквивалентни мерки с обхват на сертификация 

производство/дистрибуция/продажба/доставка на храни по смисъла на чл. 2 от Закона за 

храните или еквивалент. 

Важи за обособена позиция № 1, обособена позиция № 2, обособена позиция № 3, 

обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5.  

В обхвата на сертификата следва да са включени групите храни от 

обособената/ните позиция/и, за която/които участникът подава оферта. 

Обстоятелството се удостоверява в Част IV, Раздел Г от ЕЕДОП с посочване на 

приложимата от тях система за управление на безопасността на храните или еквивалент, 

или еквивалентни мерки, обхвата на сертификация, като се посочва и номер на 

сертификата и валидност на същия. 

В случаите на чл. 67, ал. 5 и чл. 112, ал. 1, т. 2 от ЗОП изискването се 

удостоверява със заверени копия на сертификати за управление на безопасността на 

храните. 

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. 

Възложителят приема еквивалентни сертификати, издадени от органи, 

установени в други държави членки. 

Възложителят приема и други доказателства за еквивалентни мерки за 

осигуряване на качеството или за опазване на околната среда, когато кандидат или 

участник не е имал достъп до такива сертификати или е нямал възможност да ги 

получи в съответните срокове по независещи от него причини. 

4. Гаранции  

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

договора за обществена поръчка без ДДС. 

4.2. Гаранцията може да бъде под формата на:  

4.2.1. Парична сума, преведена по банкова сметка на Възложителя: 

ОБЩИНА ВРАЦА 

IBAN: BG34STSA93003316257400 

BIC: STSABGSF 

Банка: ДСК Банк АД, 

 или 

4.2.2. Безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на 

възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на 

договора. 

или 
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4.2.3. Застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността 

на изпълнителя. 

Забележка: Когато участникът, определен за изпълнител избере да представи 

гаранция за изпълнение под формата на Застраховка, която обезпечава изпълнението 

чрез покритие на отговорността на изпълнителя, то застраховката следва да отговаря 

на следните изисквания: 

- застрахователната сума по застраховката следва да бъде равна на 5% (пет 

процента) от стойността на договора без ДДС; 

- застраховката трябва да бъде сключена за конкретия договор и в полза на 

Възложителя; 

- застрахователната премия трябва да е платима еднократно; 

- със срок на валидност най-малко 30 дни след срока на изпълнение на договора; 

- застраховката да е безусловна. 

4.3. Участникът сам избира формата на гаранцията за изпълнение на договора. 

4.4. Когато гаранцията е представена под формата на парична сума или банкова 

гаранция, то тогава тя може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето 

лице – гарант. 

4.5. 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.  

4.6. Участникът, определен за изпълнител на обществена поръчка, представя 

банковата гаранция или платежния документ за внесената по банков път гаранция за 

изпълнение на договора или застрахователната полица преди подписването на договора за 

възлагане на обществената поръчка. 

4.7. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за 

изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка. 

Забележка: Участникът/изпълнителят трябва да предвидят и заплатят таксите 

по откриване и обслужване на гаранциите така, че размерът на получената от 

възложителя гаранция да не бъде по-малък от определения в процедурата/договора 

размер.  

ІІІ. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОФЕРТИТЕ И НЕОБХОДИМИТЕ ДОКУМЕНТИ  

Изисквания при оформяне и представяне на офертите  

1. Подготовка на офертата: 

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

документацията за участие. 

1.2. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към 

обявените от възложителя условия. 

1.3. Отговорността за правилното разучаване на документацията за участие се носи 

единствено от участниците. 

1.4. Представянето на оферта задължава участника да приеме напълно всички 

изисквания и условия, посочени в тази документация, при спазване на ЗОП. 

1.5. До изтичането на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата 

може да промени, допълни или да оттегли офертата си. 

1.6. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. 

1.7. Лице, което участва в обединение или е дало съгласие да бъде подизпълнител 

на друг участник, не може да подава самостоятелна оферта. 



 17 

1.8. Офертата не може да се предлага във варианти. 

1.9. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях 

са задължителни за участниците. Офертите на участниците трябва да бъдат напълно 

съобразени с тези образци. 

1.10. Офертата се подписва от лицето, представляващо участника или от надлежно 

упълномощено лице или лица, като в офертата се прилага пълномощното от 

представляващия дружеството. 

2. Изисквания към съдържанието на офертата: 

2.1. Офертата се представя на български език в запечатана, непрозрачна опаковка 

от участника, или от упълномощен от него представител – лично или чрез пощенска или 

друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна разписка, на адреса, посочен от 

възложителя. 

Върху опаковката участникът 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 които се подават документите. 

Опаковката включва документите по чл. 39, ал. 2 и ал. 3, т. 1 от ППЗОП, опис на 

представените документи, както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис 

"Предлагани ценови параметри", който съдържа ценовото предложение по чл. 39, ал. 3, т. 

2 от ППЗОП. 

Когато участник подава оферта за повече от една обособена позиция, в опаковката 

за всяка от позициите се представят поотделно комплектовани документи по чл. 39, ал. 2 и 

ал. 3, т. 1 от ППЗОП и отделни непрозрачни пликове с надпис "Предлагани ценови 

параметри", с посочване на позицията за която се отнасят. 

2.2. Ако за участник се установи липса, непълнота или несъответствие на 

информацията, с изискванията към личното му състояние или критериите за подбор, 

посочени в настоящите указания, ще бъде отстранен от участие в процедурата по 

възлагане на обществената поръчка, при спазване на разпоредбите на чл. 54, ал. 7 – 10 от 

ППЗОП. 

2.3. Всички документи трябва да са: 

а) подписани или заверени (когато са копия) с гриф „Вярно с оригинала” и подпис, 

освен документите, за които са посочени конкретни изискванията за вида и заверката им; 

б) документите и данните в офертата се подписват само от лица с представителни 

функции, съгласно търговската регистрация или упълномощени за това лица. Във втория 

случай се изисква да се представи нотариално заверено пълномощно за изпълнението на 

такива функции; 

в) по предложението не се допускат никакви вписвания между редовете, 

изтривания или корекции. 

Важно! С подаването на оферти се счита, че участниците се съгласяват с всички 

условия на възложителя, в т.ч. с определения от него срок на валидност на офертите и с 

проекта на договор. 

3. Съдържание на опаковката: 

3.1. Опис на представените документите, съдържащи се в офертата, подписан от 

участника по образец. 

3.2. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) за 

участника в съответствие с изискванията на чл. 67 от ЗОП и условията на възложителя. 
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3.2.1. Указание за подготовка на ЕЕДОП: 

3.2.1.1. При подаване на оферта участникът декларира липсата на основания за 

отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на единен 

европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП). В него се предоставя съответната 

информация, изисквана от възложителя, и се посочват националните бази данни, в които 

се съдържат декларираните обстоятелства, или компетентните органи, които съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен, са длъжни да 

предоставят информация. 

Важно! Участниците в настоящата процедура трябва да подадат ЕЕДОП в 

електронен вид. За тази цел на сайта на Възложителя, на линк (посочен в поле 

I.3“Комуникация“ на обявлението), който директно води към настоящата поръчка е 

предоставен ЕЕДОП в WORD формат. 

ЕЕДОП може да бъде представен електронно по един от следните варианти: 

Първи вариант: 

Заинтересованите лица могат да попълнят ЕЕДОП под формата на формуляр, 

подготвен от Възложителя в WORD формат. 

В този случай, попълненият ЕЕДОП трябва да бъде цифрово подписан (с 

електронен подпис) и приложен на подходящ оптичен носител, който се поставя в 

запечатаната, непрозрачна опаковка, с която се представя офертата. 

Втората възможност за предоставяне е чрез осигурен достъп по електронен 

път до изготвения и подписан електронно ЕЕДОП. В този случай документът следва 

да е снабден с т.нар. времеви печат, който да удостоверява, че ЕЕДОП е подписан и 

качен на интернет адреса, към който се препраща, преди крайния срок за получаване 

на заявленията/офертите, като участникът задължително посочва този интернет 

адрес в описа на документите. 

Важно: 

Възложителят може да изисква от участниците по всяко време след 

отваряне на офертите представяне на всички или част от документите, чрез които 

се доказва информацията, посочена в ЕЕДОП, когато това е необходимо за 

законосъобразното провеждане на процедурата. Документите се представят и за 

подизпълнителите и третите лица, ако има такива. 

3.2.1.2. 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 по т. 

3.2.1.1.  

3.2.1.3. В случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице ЕЕДОП 

се представя за всяко физическо и/или юридическо лице, включено в състава на 

обединението. При необходимост от деклариране на обстоятелства, относими към 

обединението, ЕЕДОП се подава и за обединението. 

3.2.1.4. При необходимост от деклариране на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-6 

и чл. 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, относими към 

обединение, което не е юридическо лице, представляващият обединението подава ЕЕДОП 

за тези обстоятелства. 

3.2.1.5. В ЕЕДОП се представят данни относно публичните регистри, в които се 

съдържа информация за декларираните обстоятелства или за компетентния орган, който 

съгласно законодателството на съответната държава е длъжен да предоставя информация 

за тези обстоятелства служебно на възложителя. 
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3.2.1.6. Когато лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП са повече от едно и за тях няма 

различие по отношение на обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от 

ЗОП, ЕЕДОП може да се подпише само от едно от тези лица, в случай че подписващият 

разполага с информация за достоверността на декларираните обстоятелства по отношение 

на останалите задължени лица.  

В ЕЕДОП по т.3.2.1.6., могат да се съдържат и обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 3-

6 и чл. 55, ал. 1, т. 1-4 от ЗОП, както и тези, свързани с критериите за подбор, ако лицето, 

което го подписва може самостоятелно да представлява съответния стопански субект. 

3.2.1.7. Когато е налице необходимост от защита на личните данни при различие в 

обстоятелствата, свързани с личното състояние на лицата по чл. 54, ал. 2 и 3 от ЗОП, 

информацията относно изискванията по чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 и чл. 55, ал. 1, т. 5 от ЗОП 

се попълва в отделен ЕЕДОП, подписан от съответното лице.  

3.2.1.8. Когато за участник е налице някое от основанията по чл. 54, ал. 1 ЗОП или 

посочените от възложителя основания по чл. 55, ал. 1 ЗОП и преди подаването на 

офертата той е предприел мерки за доказване на надеждност по чл. 56 от ЗОП, тези мерки 

се описват в ЕЕДОП. 

3.3. Мерки за доказване на надеждност, когато е приложимо. 

3.3.1. Участник, за когото са налице основания по чл. 54, ал. 1 и посочените от 

възложителя обстоятелства по чл. 55, ал. 1 от ЗОП, има право да представи доказателства, 

че е предприел мерки, които гарантират неговата надеждност, въпреки наличието на 

съответното основание за отстраняване. За тази цел участникът може да докаже, че:  

3.3.1.1. е погасил задълженията си по чл. 54, ал. 1, т. 3 от ЗОП, включително 

начислените лихви и/или глоби или че те са разсрочени, отсрочени или обезпечени; 

3.3.1.2. е платил или е в процес на изплащане на дължимо обезщетение за всички 

вреди, настъпили в резултат от извършеното от него престъпление или нарушение; 

3.3.1.3. е изяснил изчерпателно фактите и обстоятелствата, като активно е 

съдействал на компетентните органи, и е изпълнил конкретни предписания, технически, 

организационни и кадрови мерки, чрез които да се предотвратят нови престъпления или 

нарушения; 

3.3.1.4. е платил изцяло дължимото вземане по чл. 128, чл. 228, ал. 3 или чл. 245 от 

Кодекса на труда. 

Важно: 

Възложителят преценява предприетите от участника мерки, като отчита 

тежестта и конкретните обстоятелства, свързани с престъплението или 

нарушението. 

В случай че предприетите от участника мерки са достатъчни, за да се 

гарантира неговата надеждност, възложителят не го отстранява от процедурата. 

Мотивите за приемане или отхвърляне на предприетите мерки и 

представените доказателства се посочват в решението за класиране или 

прекратяване на процедурата. 

Участник, който с влязла в сила присъда или друг акт съгласно 

законодателството на държавата, в която е произнесена присъдата или е издаден 

актът, е лишен от правото да участва в процедури за обществени поръчки или 

концесии, няма право да използва предвидената в чл. 56, ал. 1 от ЗОП възможност за 

времето, определено с присъдата или акта. 
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3.4. Документ, от който да е видно правното основание за създаване на 

обединение, в случай, че участникът е обединение, което не е юридическо лице, подписан 

от лицата включени в обединението.  

Документът следва да съдържа следната информация: 

 правата и задълженията на участниците в обединението; 

 разпределението на отговорността между членовете на обединението; 

 дейностите, които ще изпълнява всеки член на обединението; 

 определяне на партньор, който да представлява обединението за целите на 

обществената поръчка. 

3.5. Техническо предложение, съдържащо: 

3.5.1. предложение за изпълнение на поръчката в съответствие с техническите 

спецификации и изискванията на възложителя и да е съобразено с критериите за възлагане 

- по образец; 

4. Съдържание на ПЛИК "Предлагани ценови параметри " 

а) „Ценово предложение” по образец, подписано от представляващия участника 

или упълномощено лице. 

Извън плика с надпис "Предлагани ценови параметри" не трябва да е посочена 

никаква информация относно цената; 

Участници, които и по какъвто начин са включили някъде в офертата си извън 

плика „Предлагани ценови параметри“ елементи, свързани с предлаганата цена (или части 

от нея), ще бъдат отстранени от участие в процедурата. 

5. Запечатване 

5.1. Документите се представят в запечатана непрозрачна опаковка, върху която се 

посочва:  

 

Община Враца, гр. Враца 3000,  

ул. „Стефанаки Савов“ № 6  

О Ф Е Р Т А 

За участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: 

„……………………………………………………………”, обособена позиция .. 

Оферта от: ………………………………………………… 

  
/наименование на участника/ и /наименование на членовете на обединението, ако е приложимо/ 

Адрес за кореспонденция: ………………….. 

Телефон: ………………………… 

Факс: …………………………….. 

e-mail: …………………………… 

 

5.2. Опаковката включва документите посочени в т. 3 „Съдържание на опаковката“, 

както и отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагани ценови параметри“, 

който съдържа ценовото предложение. 

5.3. Участник, документите в чиято оферта не са систематизирани по указания по-

горе начин се отстранява от участие в процедурата по възлагане на настоящата 

обществена поръчка. 

6. Място и срок за подаване на оферти 

6.1. Офертата се представя от участника или от упълномощен от него представител 

лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: Община Враца, 

гр. Враца, п.к. 3000, ул. „Стефанаки Савов“ № 6, всеки работен ден от 09:00 ч. до 17:00 ч. 
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6.2. Срокът за подаване на оферти е посочен в обявлението. 

6.3. Всеки участник следва да осигури своевременното получаване на офертата от 

възложителя. 

6.4. До изтичане на срока за получаване на оферти, всеки участник може да промени, 

допълни или оттегли офертата си. 

6.5. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в 

процедурата. 

6.6. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и 

условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и 

текст „Допълнение/Промяна на оферта“ (с входящ номер). 

7. Приемане и връщане на оферти 

7.1. При подаване на офертата и приемането й върху плика се отбелязва входящ 

номер, дата и час на постъпване и посочените данни се отбелязват във входящ регистър. 

7.2. Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или 

в незапечатан, прозрачен или скъсан плик, не се приемат за участие в процедурата и се 

връщат незабавно на участниците. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия 

регистър. 

7.3. Когато към момента на изтичане на крайния срок за получаване на офертите 

посочен в обявлението за оповестяване на поръчката, пред мястото, определено за тяхното 

подаване все още има чакащи лица, те се включват в списък, който се подписва от 

представител на възложителя и присъстващите лица. Офертите на лицата от списъка се 

приемат. 

7.4. Не се допуска приемане на оферти от лица, които не са включени в списъка по т. 

7.3. 

8. Отваряне на офертите 

8.1. В съответствеие с разпоредбата на чл. 53 от ППЗОП при промяна в датата, часа 

или мястото за отваряне на постъпилите оферти, посочени в обявлението за обществена 

поръчка участниците ще бъдат уведомени чрез профила на купувача най-малко 48 часа 

преди новоопределения час.  

8.2. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в 

процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

V. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ 

Обществената поръчка се възлага въз основа на „икономически най-изгодната 

оферта”.   

Икономически най-изгодната оферта се определя въз основа на критерий за 

възлагане „най-ниска цена“ по чл. 70, ал. 2, т. 1 от ЗОП. 

Критерият за възлагане е на обществената поръчка е „най-ниска ценa“, като ще 

се оценява общата прогнозна стойност без ДДС, предложена от участника в ценовото 

предложение за съответната позиция за тригодишния период. Общата прогнозна 

стойност се формира съгласно Приложение № 1 към Ценовото предложение – 

Ценоразпис, получена в колона 10 след извършените изчисления. 

VI. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ 

1. Комисия за разглеждане, оценка и класиране на офертите 
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1.1. Възложителят назначава комисия за разглеждане, оценка и класиране на 

офертите след изтичане на срока за приемане на офертите. 

1.2. Възложителят определя за членове на комисията лица, които нямат конфликт 

на интереси с участниците. 

1.3. Членовете на комисията са длъжни да пазят в тайна обстоятелствата, които са 

узнали във връзка със своята работа в комисията. 

1.4. Членовете на комисията представят на възложителя декларация за съответствие 

на изискванията по т. 1.2 след получаване на списъка с участниците и на всеки етап от 

процедурата, когато настъпи промяната в декларираните обстоятелства. 

1.5. Всеки член на комисията е длъжен да си направи самоотвод, когато установи, 

че: 

1. по обективни причини не може да изпълнява задълженията си; 

2. в хода на провеждане на процедурата е възникнал конфликт на интереси. 

1.6. Комисията започва работа след получаване на представените оферти и 

протокола по чл. 48, ал. 6 от ППЗОП. 

2. Публично отваряне на офертите 

2.1. Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците 

в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на 

средствата за масово осведомяване. 

2.1.1. Представителят на участника се допуска след удостоверяване на неговата 

самоличност и представяне на съответните пълномощни. 

2.1.2. Присъстващите представители вписват имената си и се подписват в изготвен 

от комисията списък, удостоверяващ тяхното присъствие. 

2.2. Възложителят се възползва от възможността дадена му в чл. 104, ал. 2 от 

ЗОП и предвижда, комисията да извърши оценката на ценовите предложения на 

участниците преди провеждането на предварителен подбор. 

2.2.1. Председателят на комисията отваря запечатаните непрозрачни опаковки по 

реда на тяхното постъпване и оповестява тяхното съдържание, включително 

предложенията на участниците по съответните показатели за оценка (предложената цена). 

2.2.2. Най-малко трима от членовете й подписват техническото и ценовото 

предложение на всеки участник.  

2.2.3. Комисията предлага по един от присъстващите представители на другите 

участници да подпише техническото и ценовото предложение. 

С извършване на действията по т. 2.2.1 - 2.2.3 приключва публичната част от 

заседанието на комисията. Комисията продължава своята работа в закрито заседание. 

3. Действия на комисията след публичното отваряне на офертите 

3.1. Комисията разглежда представените оферти и оценява, съгласно избрания 

критерий за възлагане, тези от тях, които съответстват на предварително обявените 

условия. 

3.2. Комисията разглежда документите, свързани с личното състояние и критериите 

за подбор, на участниците в низходящ ред спрямо получените оценки. 

3.3. Когато установи липса, непълнота или несъответствие на информацията, 

включително нередовност или фактическа грешка или несъответствие с изискванията към 

личното състояние или критериите за подбор, комисията писмено уведомява участника. 
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3.4. В срок до 5 (пет) работни дни от получаването на уведомлението участникът 

може да представи нов ЕЕДОП и/или други документи, които съдържат променена и/или 

допълнена информация.   

3.5. Комисията разглежда документите по т. 3.2. и 3.4. до установяване на 

съответствие с изискванията за личното състояние и критериите за подбор на двама 

участници, които класира на първо и второ място.  

3.6. На останалите участници, чийто оферти са оценени, не се класират. 

4. Искане на обосновка по чл. 72, ал. 1 от ЗОП 

4.1. Когато предложение в офертата на участник, свързано с цена или разходи, 

което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по - благоприятно от средната 

стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, 

възложителят изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване, 

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

4.2. Обосновката по т. 4.1 може да се отнася до обстоятелствата, изброени в чл. 72, 

ал. 2 от ЗОП. 

4.3. Получената обосновка се оценява по отношение на нейната пълнота и 

обективност относно обстоятелствата по т. 4.2, на които се позовава участникът. При 

необходимост от участника може да бъде изискана уточняваща информация. Обосновката 

може да не бъде приета и участникът да бъде отстранен само когато представените 

доказателства не са достатъчни, за да обосноват предложената цена или разходи. 

4.4. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средните стойности на съответните 

предложения в останалите оферти, защото не са спазени норми и правила, свързани с 

опазване на околната среда, социалното и трудовото право, приложими колективни 

споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и трудово 

право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП. 

4.5. Не се приема оферта, когато се установи, че предложените в нея цена или 

разходи са с повече от 20 на сто по-благоприятни от средната стойност на съответните 

предложения в останалите оферти поради получена държавна помощ, когато участникът 

не може да докаже в предвидения срок, че помощта е съвместима с вътрешния пазар по 

смисъла на чл. 107 от ДФЕС. 

VІІ. ОБЯВЯВАНЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ  

1. Определяне на изпълнител на обществената поръчка 

В 10-дневен срок от утвърждаване на доклада възложителят издава решение за 

определяне на изпълнител или за прекратяване на процедурата. 

2. Прекратяване на процедурата 

Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществената поръчка с 

мотивирано решение в случаите, определени в чл. 110 от ЗОП. 

VІІІ. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР 

1. Сключване на договор 

1.1. Възложителят сключва писмен договор с определения изпълнител при условията 

на чл. 112 от ЗОП. 

1.2. Договорът се сключва в съответствие с проекта на договор, представен в 

документацията и включва всички предложения от офертата на участника, въз основа на 

които е определен за изпълнител.  
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1.3. В случай че определеният изпълнител е неперсонифицирано обединение на 

физически и/или юридически лица, договорът за обществена поръчка се сключва, след 

като изпълнителят представи пред Възложителя заверено копие от удостоверение за 

данъчна регистрация и регистрация по БУЛСТАТ или еквивалентни документи съгласно 

законодателството на държавата, в която обединението е установено. 

При подписване на договора за обществена поръчка определеният изпълнител 

подписва декларации декларации по чл. 42, ал. 2, т. 2, чл. 59, ал. 1, т. 3 и чл. 63, ал. 4 от 

Закона за мерките срещу изпирането на пари. 

2. Документи, които избраният изпълнител представя при сключване на 

договора: 

2.1. Преди сключването на договора, участникът, определен за изпълнител, 

представя следните документи: 

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

2. За обстоятелствата 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; 

3. За обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 и по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП – 

удостоверение от органите на ИА”Главна инспекция по труда” и Декларация за липса на 

обстоятелствата по чл. 54, ал. 1, т. 6 от ЗОП; 

Забележка: Удостоверението по чл. 56, ал. 1, т. 4 от ЗОП се издава в 15-дневен 

срок от получаване на искането от участника избран за изпълнител. 

4. За обстоятелството по чл. 55, ал. 1, т.1 от ЗОП – удостоверение издадено от 

Агенцията по вписванията. 

в) актуални документи удостоверяващи съответствието с поставените критерии за 

подбор. 

Важно: Документите се представят и за подизпълнителите и третите лица, ако 

има такива. 

г) гаранция за изпълнение на договора. 

д) декларации по чл.42, ал.2, т.2, чл.59, ал.1, т.3 и чл.63, ал.4 от Закона за мерките 

срещу изпирането на пари. 

2.2. Когато обстоятелствата в документите по т. 2.1, б. „б” са достъпни чрез публичен 

безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от 

компетентния орган на възложителя по служебен път, възложителят няма право да ги 

изисква. 

2.3. Когато участникът, определен за изпълнител, е чуждестранно лице, той 

представя съответния документ по т. 2.1, б. „б”, издаден от компетентен орган, съгласно 

законодателството на държавата, в която участникът е установен. 

2.4. Когато в държавата, в която участникът е установен, не се издават документи за 

посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, 

участникът представя декларация, ако такава декларация има правно значение според 

закона на държавата, в която е установен. 

2.5. Когато клетвената декларация няма правно значение според съответния 

национален закон, участникът представя официално заявление, направено пред 

компетентен орган в съответната държава. 

3. Сключване на договор с подизпълнител 
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3.1. Изпълнителите сключват договор за подизпълнение с подизпълнителите, 

посочени в офертата. 

3.2. В срок до 3 дни от сключването на договор за подизпълнение или на 

допълнително споразумение за замяна на посочен в офертата подизпълнител 

изпълнителят изпраща копие на договора или на допълнителното споразумение на 

възложителя заедно с доказателства, че са изпълнени условията по чл. 66, ал. 2 и 11 ЗОП. 

3.3. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, 

които са включени в предмета на договора за подизпълнение. Не е нарушение на 

забраната доставката на стоки, материали или оборудване, необходими за изпълнението 

на обществената поръчка, когато такава доставка не включва монтаж, както и 

сключването на договори за услуги, които не са част от договора за обществената 

поръчка, съответно от договора за подизпълнение. 

ІX. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА 

УЧАСТИЕ 

1. Общи указания - разяснения 

1.1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по условията за 

обществената поръчка до 10 дни преди изтичане на срока за получаване на офертите. 

1.2. Разясненията се публикуват в профила на купувача на Възложителя в 4 -дневен 

срок от получаване на искането. В разяснението не се посочва лицето, направило 

запитването.   

2. Разходи по подготовка на офертата 

Всички разходи, свързани с участието в процедурата за възлагане на обществената 

поръчка, включително и разходите във връзка с проучванията и запознаването с обекта, са 

изцяло за сметка на заинтересованите лица, съответно на участниците. 

3. Обмяна на информация 

3.1. До приключване на процедурата за възлагане на обществената поръчка не се 

позволява размяна на информация по въпроси, свързани с провеждането й, освен по реда, 

определен в ЗОП и в документацията, между заинтересовано лице, участник или техни 

представители и: 

а) органите и служители на възложителя, свързани с провеждането на процедурата; 

б) органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, участвали в 

изработването и приемането на документацията за участие. 

3.2. Органите, длъжностните лица, консултантите и експертите, имащи отношение 

към провеждането на процедурата, нямат право да разгласяват информация относно 

извършваните от тях действия по или във връзка с откритата процедура, освен в случаите 

и по реда, определени с документацията. 

3.3. Възложителят на обществената поръчка уведомява всеки участник, за всяко свое 

решение, имащо отношение към неговото участие в процедурата в тридневен срок от 

издаването им. 

3.4. Решенията по т. 3.3 се изпращат: 

1. на адрес, посочен от участника: 

а) на електронна поща, като съобщението, с което се изпращат, се подписва с 

електронен подпис или 

б) чрез пощенска или друга куриерска услуга с препоръчана пратка с обратна 

разписка; 
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2. по факс. 

3.5. Избраният от възложителя начин трябва да позволява удостоверяване на датата 

на получаване на решението. 

3.6. Когато решението не е получено от участника по някой от начините, посочени в 

т. 3.4, възложителят публикува съобщение до него в профила на купувача. Решението се 

смята за връчено от датата на публикуване на съобщението. 

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ УСЛОВИЯ 

1. Подлежащи на обжалване актове 

Всяко решение на възложителя в процедурата за възлагане на обществената поръчка 

до сключването на договора подлежи на обжалване относно неговата законосъобразност 

пред Комисията за защита на конкуренцията. 

2. Подаване на жалба 

2.1. Жалба може да подаде всяко заинтересовано лице в 10-дневен срок от 

уведомяването му за съответното решение, а ако не е уведомено – от датата на узнаването 

или от датата, на която е изтекъл срокът за извършване на съответното действие. 

2.2. Жалба се подава до Комисията за защита на конкуренцията с копие до 

възложителя, чието решение се обжалва. 

3. Сроковете, посочени в тази документация се изчисляват, като следва: 

3.1. При определяне на срокове, които са в дни и се броят след определено действие 

или събитие, не се брои деня на настъпване на действието или събитието. 

3.2. Когато срокът изтича определено число дни преди известен ден, този ден се 

взема предвид при определяне на датата, до която се извършва съответното действие. 

Когато последният ден от срока е неприсъствен, срокът изтича в първия присъствен ден. 

3.3. Последният ден на срока изтича в момента на приключване на работното време 

на възложителя. 

4. Сроковете в документацията са в календарни дни. Когато срокът е в работни 

дни, това е изрично указано при посочването на съответния срок.  


